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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 وبه نستعين وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد

 كتاب الطالق
 التخلية: الطالق لغًة 

أي كلهه به ي لطلهمل اةهاأط الطهال  " : حل قيد النكاح " حل قيد النكاح أو بعضه ، و: ويف اإلصطالح 
 .ب ي لطلقها الطال  الذي تثبت معه الاجعة" : بعضه أو " البائن ، 

 [ يباح للحاجة : ] قوله 
 .فإذا كاي الطال  حلاجة فهو مباح وهذا بإمجاع أهل العلم ، وهذا ك ي لكوي يف اةاأط سوء خلمل أو حنو ذلك

 [ويكره لعدمها : ] قوله 
جني فإي الطال  حينئٍذ مكاوه ، وهذا فيكاه الطال  لعدم احلاجة ، فإذا كانت احلالة مستقيمة بني الزو 

أبغض الحالل إلى اهلل : ) قال  لما روى أو داود في سننه أن النبي : هو اةشهور من اةذهب ، قالوا 
، واحلدلث ورد موصواًل وماساًل ، واإلرسال هو الصواب فيه كما رجح هذا أبو حامت والدارقطين ( الطالق 

لطال  فيه إزالة النكاح اةشتمل على اةصاحل اةندوب إليها من حتصني الفاج ألي ا:  والبيهقي وغريهم، قالوا
ال يطلق الرجل إال من ريبة فإن اهلل ال يحب : ) قال  وفي البزار بإسناٍد ضعيف أن النبي ومن النسل ، 

 ( .الذواقين وال الذواقات 
فيه من إعدام اةصلحة احلاصلة وعن اإلمام أمحد وهو مذهب أيب حنيفة أي الطال  حمام ، وذلك ةا 

 .قوط واهلل أعلم وفي هذا القولللزوجني ، فكاي كإتالف اةال وإتالف اةال بال حاجة حمام 
 [ ويستحب للضرر : ] قوله 

لستحب الطال  للضار الواقع على اةاأط بسبب الشقا  احلاصل بينها وبني زوجها ، وذلك ةا فيه من 
 ط بسبب سوء العشاط ، وتقدم أي العشاط إذا ساءت بني الزوجني حبيث ملدفع الضار الواقع على اةاأ

ميكن التالؤم بينهما فإنه لُبعُث حكماي ، حكم من أهله وحكم من أهلها ، وأصح قويل العلماء أهنما 
ولستحب الطال  إي كانت اةاأط تاركًة لبعض : حكماي لقضياي مبا لالانه وقد تقدم البحث يف هذا ، قالوا 

قو  الواجبة  عليها من صالط أو صيام أو حنو ذلك ولالدوي بالصالط حبيث ال تكفا ، ك ي تكوي تكر  ييئاً احل
ولستحب الطال  إي كانت اةاأط غري عفيفة ، وعن اإلمام أمحد : من الصلوات حبيث ال تكفا هبا ، قالوا 

، وهذا هو القول جب طالقها وجوب ذلك ، فإذا كانت تاركة لبعض الواجبات أو كانت غري عفيفة ، في
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، وهذا حيث مل ميكنه تقوميها ، وذلك ةا يف إبقائها معه مما خيشى من سالاي ذلك إىل دلنه بالنقص ،  الراجح
 .أي إي كانت فاسقة ، فإي كانت غري عفيفة ، فيخشى على فاايه منها ، وأي لدخل إىل نسبه ما ليس فيه 

التعليل اةتقدم فإي هذه اةاأط خيشى أي تفسد على زوجها فاايه وأي والقول بوجوب الطال  ظاها جدًا لقوط 
تنسب إليه ما ليس منه، وهذا اختيار ييخ اإلسالم وابن سعدي ، وغري الصاحلة إي مل ميكن تقوميها فالقول 

 .بوجوب الطال  أضعف ، وإي كاي فيه ييء من القوط
إي كاي الاجل ل من على نفسه ولعلم من نفسه أي : والذي لتبني يف غري الصاحلة هو التفصيل ب ي لقال 

بالظن الغالب أنه أقوى ب ي تؤثا اةاأط عليه بنقص دلنه فال لقال بوجوب الطال  وإمنا لقال باستحبابه كما هو 
أما إي كاي ال ل من على نفسه الضعف ونقص الدلن فيقوى الوجوب ألي إبقائها معه  ، و اةشهور يف اةذهب

 .تقدم ذرلعة مفسدط ، والشالعة قد أتت بسد الذرائع ، واحلالة كما
 [ويجب لإليالء : ] قوله 

هذا هو احلكم الاابع للطال  ، فيجب لإللالء ؛ وهو أي حيلف الاجل أال لط  اماأته أكثا من أربعة أيها ، 
إنه جيب عليه ول يت الكالم عليه يف بابه إي ياء اهلل ، فإذا قضت األربع أيها ومل لفيء بوطء اةاأط ، ف

 .الطال 
 وهل يجب على الزوج أن يطلق امرأته بأمر والديه أم ال يجب ؟

وجوب ذلك يف حمل األب إي كاي : اةشهور يف مذهب اإلمام أمحد أنه ال جيب ، وعن اإلمام أمحد
 ، ودليل ذلك ؛ ما روى الترمذي وأبو داود وابنعداًل وأما ولده أي لطلمل اماأته جيب عليه أي لطلقها 

كان لي امرأة أحبها ، وكان :  ماجة وهو ثابت في مسند اإلمام أحمد بإسناٍد صحيح عن ابن عمر قال 
حيث  وهذا القول هو األظهر ،( طلقها : ) فقال  عمر يكرهها فقال طلقها فأبيت فذكر ذلك للنبي 

، فالذي لتبني أي األب كاي األب عداًل ، فعما رضي اهلل عنه ال لشك يف حتاله للعدل وعدم اتباعه للهوى 
 .إذا أما ولده أي لطلمل اماأته وكاي األب عدالً معاوفاً باعالة األصلح فإي الولد جيب عليه أي لطلمل اماأته

ال حيل له أي لطلقها : " وأما األم ؛ فقد سئل ييخ اإلسالم عن أٍم ت ما ولدها أي لطلمل اماأته فقال 
 آهه".ن باها بل عليه أي لربها ، وليس تطليقه اماأته م

 .وليست األم كاألب يف معافة اةصاحل
 [ ويحرم للبدعة : ] قوله 

أي حيام الطال  البدعي اتفاقًا ، كطال  احلائض ول يت الكالم عليه إي يهاء اهلل ، وعليه فالطال  له أحكام 
 .مخسة فيباح ولكاه ولستحب وجيب وحيام



 

 
 

 

 هـ4141 / األولربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( طالقكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4103

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

4 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 [ ويصح من زوج مكلف : ] قوله 
العلم ، فالزوج العاقل البالغ لصح طالقه بال خالف بل قد أمجع أهل العلم على بال خالف بني أهل 

 .هذا ، والشالعة دالة عليه
 [ومميٍز بعقله : ] قوله 

أي لعلم أي هذا : اةميز الذي لعقل الطال  ، طالقه لقع يف اةشهور من اةذهب ، واةااد بكونه لعقل الطال  
في الحديث الذي رواه ابن ماجة وغيره  واستدلوا بقوله أهنا ال حتل له ، الطال  لكرتب عليه فاا  اةاأط و 

، وبقول علي الذي رواه ابن أيب ييبة بإسناٍد  (إنما الطالق لمن أخذ بالساق : ) وهو حديث حسن 
، ومفهومه لدل على أي الطال  من الصبياي لقع ، وألنه طال  " اكتموا الصبياي الطال ": صحيح أنه قال 

: )  واستدلوا بقوله إىل أنه ال لقع : من عاقل يف حمله ، وذهب اجلمهور وهو روالة عن اإلمام أمحد  وقع
 .والذي يتبين ترجيحه هو القول األول ،( الصبي حتى يبلغ  –وذكر منهم  –رُفع القلم عن ثالثة 

 عليهم ، وهذه اةس لة فإي اةااد بالافع رفع اإلمث ، أي ال إمث: وأما اجلواب عن دليل القول الثاين 
متعلقة حبمل آدمي وهي اةاأط اليت وقع عليها الطال  ، خبالف ما لتعلمل حبقو  اهلل ، أما إذا كاي الصيب ال 
لعقل الطال  ، فال لعلم ما لكرتب عليه من أحكام ، من فااقه للماأط وحتاميها عليه ، فال خالف بني أهل 

علم على أي السفيه غري الاايد إي طلمل وقع ، وذلك ألنه إمنا حجا عليه العلم يف أنه ال لقع ، ومجاهري أهل ال
يف ماله ، وكونه حيجا عليه يف ماله ال مينع من تصافه يف غريه ، وعلى ذلك لصح توكيل الصيب يف الطال  

، فتوكيل يله فيه كما تقدم يف باب الوكالةوكذلك السفيه ، وذلك ألي من صح تصافه يف الشيء صح توك
 .يب أباه أو أخاه ، وهو لعقل الطال  ، توكيل صحيح لصحة تصافه يف ييء صح توكيله فيهالص

 [ ومن زال عقله معذوراً لم يقع طالقه : ] قوله 
من زال عقله جبنوي أو إغماء أو ببنج لتداٍو أو حنو ذلك فإي طالقه ال لقع ، وكذا طال  اةوسوس فيه 

 ، وذلك ألي األقوال إمنا تعترب يف الشاع ممن لعقلها ولقصدها وهؤالء وكذا طال  النائم وهذا باتفا  اةسلمني
كل طال  جائز إال طال  " : ال لعقلوي ما لتلفظوي به وال لقصدونه ويف البخاري معلقًا عن علي قال 

  ".اةعتوه
عامل  إي زال عقله معذورًا ك ي جُين أو لغمى عليه أو أي لشاب دواًء أو أي لشاب مسكاًا غري :إذن 

 .بتحاميه أو هو عامل بتحاميه لكنه مكاه وحنو ذلك ، فهؤالء باتفا  أهل العلم ال لقع طالقهم
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 [وعكسه اآلثم : ] قوله 
واستدلوا فاآلمث يف إزالة عقله وهو من ياب اةسكا طوعاً فطالقه لقع ، وهذا هو مذهب مجهور أهل العلم ، 

،  (كل الطالق جائز إال طالق المعتوه : ) قال  بي ؛ بما روى الترمذي بإسناٍد ضعيف جدًا أن الن
إي هذا الاجل فاط : واحلدلث إسناده ضعيف جداً ، وإمنا لصح عن علي كما تقدم ، واستدلوا ؛ بالنظا فقالوا 

يف إزالة عقله فاتبت عليه األحكام اةكرتبة على ألفاظه عقوبة له ، وهذا ألضًا ضعيف ، وذلك ألي الشارع قد 
 .احلد واختاره أبوبكا وابن عقيل عاقبه ب

وذهب بعض أهل العلم وهو روالة عن اإلمام أمحد وهو أحد قويل الشافعي واختاره ييخ اإلسالم وتلميذه ابن 
أنه ال لقع الطال  ، وهو قول عثماي وابن عباس وال لعلم هلما خمالف  : القيم وهو مذهب طائفة من التابعني 

ل علي اةتقدم عام ، وُروَى عن بعض الصحابة ما خيالف قول عثماي وابن كما قال ذلك ابن اةنذر ، وقو 
ليس لسكااٍي وال : " عباس ولكن ال لصح ، وأثا عثماي رواه البخاري معلقًا ووصله ابن أيب ييبة أنه قال 

بخاري ، أي ليس مباٍض، رواه ال" طال  السكااي واةستكاه ليس جبائز : " ، وقال ابن عباس " جملنوٍي طال  
والشالعة دلت عليه ، فالشالعة دلت على أي األقوال اليت لتلفظ هبا السكااي غري مؤاخذ عليها : معلقاً، قالوا

، وقد أقا على نفسه بالزنا وال فائدط  كما في صحيح مسلم ؛ أمر أن ُيستنكه ماعز    ومن ذلك أن النبي 
ومن ذلك أن أقواله ال لقبل حني كاي ياربًا للخما ، من هذا إال أي لاد إقااره ، ففيه أي إقااره وهو قول من 

، ومن ياب اخلما فقد انغلمل  (ال طالق وال َعَتاق في اغالق : ) قال كما في سنن أبي داود  النبي 
لقوط أدلته ، فعلى ذلك  وهذا القول هو الراجحعليه قصده فال لدري ما لقول ومنه الغضباي كما سي يت ، 

أغماه اخلما فطلمل اماأته فإي هذا الطال  ال لقع ، والشاع إمنا لعترب األقوال حيث كاي من ياب اخلما طوعاً و 
اةتلفظ هبا يف حالة عقل وقصد وأما حيث ال لعقل ما لقول وال لقصده فإي الشارع ال لاتب على قوله ييئاً 

 .وال لعترب قوله
يضره ، أوهدده بأحدها قادر  يظن إيقاعه  ومن أكـره عليه ظلمًا بإيالم له أو لولده ، أو أخذ مال: ] قوله

 [به فطلق تبعاً لقوله لم يقع 
ودليل ذلك قوله تعالى هذه اةس لة يف حكم طال  اةكاه، ومجهور أهل العلم على أي طال  اةكاه ال لقع ، 

 :  إال من أكره وقلبه مطمئن  باإليمان لصدر منشاح ، فإذا كاي الكفا ال لقع بالتلفظ به لإلكااه مع أي ا
باإلمياي ، ف وىل من ذلك الطال  فإذا أكاه فطلمل بقوله ومل لقصد ذلك بقلبه فليس قلبه منشاحاً بالطال  فإنه 

، واإلغال  هو انسداد باب العلم  رواه أبو داود( ال طالق وال عتاق في إغالق : )  وقوله ال لقع ، 
ما روى ابن :   وال مالٍد له ، ولدل عليه ألضًا والقصد واةكاه قد انسد باب قصده فهو غري قاصد للطال
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إن اهلل تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما : ) قال  ماجة والحديث حسن لغيره أن النبي 
، واةكاه إمنها تلفظ بالطال  ال لقصده وإمنا لدفع األذى احلاصل عليه ، وقهد قهال ابن عباس   (استكرهوا عـليه 

، أي قصٍد ، وهو قول عما وعلي وابن عما وابن عباس وابن الزبري  " الطال  عن َوطَا " : كما يف البخاري 
 .كما روى ذلك ابن حزم يف احمللى 

خياج ما لو أكاه عليه حبمل فإي الطال  لقع ، كإكااه احلاكم اةوىل بالطال  إي أىب الفيئه "ظلماً " وقول اةؤلف 
. 
طولل أو خنمل أو غري ذلك ، وأما إي كاي ضاباً لسرياً فإي اإلكااه  أي بضاب أو سجن" : بإلالم له : " قوله 

معه ال لعذر به وذلك ألنه ال حيتاج معه إىل الطال  ، هذا إي كاي ممن ال لبايل به ، وأما إي كاي من ذوي 
 .اةاوءط الذلن لؤذلهم ذلك أذًى عظيماً وللحقهم ذلك إيهاراً وحطة عند الناس فإهنم لعذروي بذلك 

كما قال ابن رجب   -فإذا كاي اإللالم بالسجن أو الضاب الشدلد لولد فكذلك ، فيتوجه ": أو لولده : " لهقو 
أي لكوي كذلك يف كل من لُلحمل مشقة عظيمة يف أذاه ، من ولٍد أو والٍد أو زوٍج أو صدلمٍل ، وذلك  -

 .حلصول اإلكااه ، فيدخل ذلك يف عمومات األدلة 
 .أي ضاراً كثرياً " : ه أو أخذ مال لضا : " قوله 
أي ب حد اةذكورات ، فإذا هدده ب ي لؤةه إلالمًا يدلدًا أو ل خذ من : " أو هدده ب حدها: " قوله 

ماله ما لضا به ضارًا كثريًا ، أو ب ي لؤمل ولده أو والده أو زوجته أو صدلقه ، فإذا هدد بذلك فإي طالقه ال 
 .كور وهنا مل لقع اةذكور وإمنا هدد به لقع ، ففي الكالم السابمل حيث لقع اةذ 

 .من سلطاي أو متغلب كلص وحنوه " : من قادر : " قوله 
قالوا لظن ظنًا غالبًا أي لظن ظنًا غالبًا أي هذا السلطاي أو هذا الذي " : لظن إلقاعه به : " قوله 

غالبًا ، فإذا علم أنه لفعل ما  السلطاي ظهاه ، أو هذا اللص ميكنه أي لوقعه هبذا الوعيد أو التهدلد إلقاعاً 
بل لكوي إكااهًا مع : " هدده به ، أو غلب على ظنه ذلك فإنه حيصل بذلك اإلكااه ، وقال ييخ اإلسالم

استواء الطافني، أي مبجاد كونه خيشى ذلك فإي اإلكااه ثابت ولو مل لكن الظن غالباً، وهو كما قال فإي ذلك 
وخيشى أي لوقع ما هدده به فإنه لكوي مكاهًا وإي مل لغلب على ظنه أنه إكااٌه ، فإذا هدده من خيشى منه 

: وذلك لألدلة اةتقدمة ، وقال ييخ اإلسالم ابن تيمية" : فطلمل تبعاً لقوله مل لقع : " لوقع ما توعده به ، قوله
لقصد  ألنه مل" بل هو من أعظم اإلكااهات : " ، قال صاحب اإلنصاف" من سحا ليطلمل كاي إكااهًا " 

الطال  وإمنا أكاه عليه بالسحا ، فإذا أثبت أهل اخلربط أي هذا الاجل مسحوٌر ، وأي طالقه كاي بسحٍا فإي 
 .الطال  ال لقع
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 [ ويقع الطالق في نكاح مختلف فيه : ] قوله 
كنكاٍح بال ويٍل ، فالنكاح اةختلف فيه لقع الطال  فيه ، فيكوي طالقًا بائنًا إي كاي الزوج لعتقد 
فساده ، وإي كاي لعتقد صحته كاحلنفي الذي لقول به ، فإي الطال  لكوي رجعيًا ، أما احلالة الثانية وهي 
فيما إذا كاي لعتقد صحته فهذا ظاها، وأما إذا كاي لعتقد فساده فليس بظاهٍا فاألظها أنه ال طال  له ، وإي 

له بل لفا  بينهما ، وهو روالة عن اإلمام من نكح نكاحًا فاسدًا فطلمل وهو لعتقد فساده ، فإنه ال طال  
أمحد وهو قول أيب اخلطاب من احلنابلة ألنه كالنكاح  الباطل، واختاره ييخ اإلسالم، فهو لعتقد أنه نكاح 
فاسد و الطال  فاع عن النكاح الصحيح ، وهو ال لعتقد صحته وإمنا لعتقد فساده وعليه فإنه لفا  بينهما وال 

أمجع أهل العلم على أي الطال  يف النكاح الباطل ال لقع ، كمن نكح اماأط معتدط مث لكوي طالقًا ، وقد 
طلقها ، فال لكوي هذا طالقًا بل لفا  بينهم ، فإذا خاجت من عدهتا فنكحها فال حتسب عليه تلك الطلقة 

عليه طلقة ألنه  ، كذلك إذا نكح اماأط بال ويٍل وهو لعتقد فساد هذا ، مث نكحها بعد ذلك بويل ، فال حيسب
 .ليس بنكاٍح صحيح بل هو فاسد عنده ، والطال  فاع عن النكاح الصحيح

 [ ومن الغضبان : ] قوله 
أي لقع الطال  من الغضباي ، فطال  الغضباي طال  واقع ما مل لغَم عليه ، أي ما مل لزل عقله به ، 

 :رط فيها النزاع والطال  يف حالة الغضب له ثالث صور ، صورتاي ال نزاع فيهما وصو 
أي لطلمل يف مبادئ الغضب حبيث أي له تصوراً صحيحاً ، فطالقه واقع بال إيكهاٍل ، : الصورط األوىل 

 .بل أكهثا الطال  من هذا القبيل ، وههذا ال خهالف فيه بني أهل العلم
ول ، أي لطلمل وهو غضباي غضبًا قد زال عقله معه حبيث أصبح ال لدري مها لق: الصورط الثانية 

 .ف صبح كاجملنوي أو اةعتوه فهذا طالقه ال لقع ، بال نزاٍع بني أهل العلم
وهي اليت اختلف فيه أهل العلم وهي أي لطلمل وهو يف الغضب اةتوسط ، أي الذي : الصورط الثالثة 

 :علمال قد تعدى مبادئ الغضب ومل لصل إىل منتهاه ، فالغضب ثابت والعقل مل لَهُزل ، فقد أختلف فيه أهل
 .فاةشهور عند احلنابلة وغريهم وقوع الطال  .1
 .واختار ييخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم ؛ عدم وقوع الطال  . 2

أي لكوي الغضب قد استحكم يف الغاضب وأصبح غري كامل القصد ، بل أصبح : وصفة الغضب اةتوسط 
، فقصده  موسى الغصب فلما سكت عن  : كما قال تعالى الغضب لتصاف فيه فيسكته ولنطقه 

ضعيف ، بل هو غري كامل وتصوره غري تاٍم ، حبيث أنه لقدم على الشيء مث لندم عليه ، والااجح هو اختيار 
ال طالق وال عتاق في : ) فيما رواه أبو داود وغيره  وذلك لقوله ييخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم ، 
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قصد ، ولدخل فيه السكااي واةكاه واجملنوي واةعتوه وألضاً ، واإلغال  ؛ هو انسداد باب العلم وال( إغالق 
فساوه  بالغضب ، وفساه  (في إغالق )  قول النبي الغضباي بل قد فسا اإلمام أمحد والشافعي وأبو داود 

مشوله هلما ولغريمها مما تقدم ، وهذا الاجل الغضباي الذي قد طلمل ، والغضب  ، والصحيحأبو عبيدط باإلكااه 
ته ولنطقه وقد استحكم به وانتشا وهو غري تام القصد ، هذا قد انغلمل عليه متام قصده فلم لقع طالقه ، لسك

، وهذا ليس عن َوطها فليس عن قصٍد تام ، وقد " الطال  عن َوطَا : " وقد قال ابن عباس رضي اهلل عنه 
إغاثة اللهفاي يف حكم طال  } كتابه نصا ابن القيم هذا القول ب دلة كثريط من الكتاب والسنة ، والنظا، يف  

 .{الغضباي 
 [ ووكيله كهو : ] قوله 

أي من صح تصافه يف : " وكيل الزوج كهو ، فللزوج أي لوكل يف الطال ، وذلك للقاعدط السابقة 
، فللزوج أي لوكل غريه سواء كاي هذا الوكيل مكلفًا أو مميزًا لعقله ، فإذا وكل فإي " الشيء صح توكيله فيه 

اةوكل لطلمل عنه وذلك ألي الطال  إزالة ملك كالعتمل ، فكما جيوز التوكيل يف العتمل فيجوز التوكيل يف الطال  
 .ألنه إزالة ملك
 [ ويطلق واحدة : ] قوله 

أي الوكيل ، فليس له أي لطلمل أكثا من واحدط ، وذلك ألي األما اةطلمل لتناول ما لصد  عليه 
 .بلفٍظ واحٍد حماٌم ، فليس له فعلهاالسم ، مث إي الطال  ثالثاً 

 [ ومتى شاء : ] قوله 
: ولو كاي بعد يهٍا أو يهالن أو سنة ، وذلك ألي التوكيل فيه إطال  ، أطلمل هذا اةوكل توكيله فقال 

، ومل لوقت له وقتًا ، فكاي هذا التوكيل غري موقت ، فلو طلمل بعد سنة أو سنتني " وكلتك أي تطلمل اماأيت " 
رجعت عن توكيلك فذلك جائٌز ، فللزوج الاجوع يف : ال  لقع ما مل لاجع عن التوكيل ، فإذا قالفإي الط

 .التوكيل كسائا الوكاالت ، وقد تقدم يف باب الوكالة
 فإي طلمل الوكيل وادعى الزوج أنه قد رجع يف هذه الوكالة فما احلكم ؟ 

أنه ال لقبل قوله إال ببينة تدل على أنه : دأنه لقبل قول الزوج ، وعن اإلمام أمح: اةشهور يف اةذهب
كسائا الوكاالت ، ففي سائا   وهو القول الراجحقد رجع قبل إلقاع الطال  ، واختار هذا ييخ اإلسالم 

 .الوكاالت ال لقبل ادعاؤه الاجوع بعد فعل الوكيل الوكالة إال ببينة ، وهنا كذلك
 [إال أن يعين له وقتاً : ] قوله 
 .فطلمل غداً فال لقع الطال  ألي هذه الوكالة قد جعل هلا وقتاً " وكلتك أي تطلمل اماأيت اليوم : " فإذا قال له 
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 [وعدداً : ] قوله 
 .، وليس له أي لزلد على ذلك" وكلتك أي تطلمل طلقتني : " فإذا قال له 

 [ وامرأته كوكيله في طالق نفسها : ] قوله 
، فكذلك ألنه جيوز له أي لتصاف يف " ليك  أما نفسك فوضعت إ: " إذا وكل اماأته بالطال  فقال 

 .الطال  فجاز له أي لوكل به
 :فائدة 

: ذكا ييخ اإلسالم أي طال  الفضويل كبيعه ، أي موقوف على اإلجازط ، فإذا جهاء أجنيب فقال لزوجة فالي
 .ف جاز الزوج ف مضى ذلك كبيع الفضويل" أنت طالمل من زوجك " 

 فصل
 طال  سنّيه وبدعّيه هذا الفصل يف ال

 [إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه ، وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة  : ] قوله 
يف طها مل جيامعهها فيهه مبعها حاضهت اةهاأط فطههات وتطههات فطلقهها ومل " أنت طالمل : " إذا طلقها ماط فقال 

وفـي الصـحيحين أن ابـن ،  لعـدتهن  فطلقـوهن : قـال تعـالى جيامعها، هذا هو طهال  السهنة باإلمجهاع ، 
مــره فليراجعهــا ثــم : ) فقــال  ، فســأل عمــر النبــي  عمــر طلــق امرأتــه وهــي حــائض فــي عهــد النبــي 

 ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء فليمسك بعد، وإن شاء فليطلق قبل أن يمس فتلك
طال  : " نسائي بإسنهاٍد صحيح عن ابن مسعود قال ، وثبت يف ال (العدة التي أمر اهلل أن تطلق لـها النساء 

، لكن لستثا من ذلك ما دل عليه حدلث ابن عما وهو مستثا عند " السنة أي لطلقها طاهااً من غري مجاع 
فقهاء احلنابلة ، وهو ما إذا طلقها وهي حائض فإنه لؤما مبااجعتها ، فإذا طهات من حيضها فال لطلقها بل 

 . تطها وبعد ذلك لطلقها إي ياء كما دل على ذلك حدلث ابن عمالنتظا حىت حتيض مث
 .وعليه فالطها الذي لتعقب الاجعة يف طال  احليض الطال  بدعي 

 [ فتحرم الثالث إذاً : ] قوله 
أي إذ هي طاها مل جتامع فيه، فإذا طلقها ثالثاً بكلمة واحدط أو بكلمات يف جملٍس واحد أو يف جمالس، و مل 

: أو لقول" أنت طالمل ثالثاً : " الطال  اةكار بعد رجعة وال بعد عقد فهذا حمام ، وذلك ك ي لقول لكن هذا 
، سواء كاي ذلك يف جملس واحد كما يف اةثالني السابقني ، أو كاي "  أنت طالمل ، أنت طالمل ، أنت طالمل " 

ااجعها فلما جاء لوم األحد قال هلا ومل ل" أنت طالمل : " ب كثا من جملس ، ب ي قال لهها يف جملس لوم السبت
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أي ثالثة وليس الثانية بعد رجعة وال " أنت طالمل : " أي طلقة ثانية فلما جاء لوم االثنني قال"  أنت طالمل " 
 .عقد ، وكذلك الثالثة فهذا كله حمام

أخبر "  ما روى النسائي والحديث صحيح من حديث محمود بن لبيد أن النبي ودليل ذلك 
أيُلعب بكتاب اهلل : ) وهو غضبان فقال  فقام النبي " طلق امرأته بثالث تطليقات جميعًا  عن رجلٍ 

، واللعب بكتاب اهلل حمام ، وألي الطال  الوارد يف الشاع إمنا أي لطلقها مث لااجعها مث  (وأنا بين أظهركم 
ال  : ل سبحانه وتعالى وقا فطلقوهن لعدتهن  : قال تعالى لطلقها مث لااجعها مث لطلقها ، ولذا 
ليس بعده رجعة  –أي طال  الثالث  –، أي الاجعة وهذا الطال   تدري لعل اهلل يحدث بعد ذلك أمرًا 

واستدلوا فكاي حمامًا ، وهذا مذهب مجهور العلماء ، وقال الشافعية وهو روالة عن اإلمام أمحد ؛ هو جائز 
" كذبت عليها أن أمسكتها هي طالق ثالثًا : " نه قالبحديث عويمر العجالني في قصة المالعنة وفيه أ

قالوا ؛  ،" إن أبا رفاعة بت طالقي : ، واستدلـوا بمـا ثبت في الصحيحين عـن أم رفـاعة قـالت للنبي 
 .الراجح والقول األول هومل لنكاه ،  فهذا لدل على جوازه ألي النيب 

 :واجلواب عما استدل به الشافعية 
مل لنكا على عوميا ألي هذا اللفظ ال فائدط منه وال قيمة له وذلك  فإي النيب : ول أما الدليل األ

ألي اةالعنة لثبت معها البينونة الكربى ، فيفا  بني اةتالعنني تفاقًا ال اجتماع بعده ، وأما حدلث أم رفاعة 
، " هي طالمل ثالثًا : " ل، فدل على أنه مل لق" طلقين آخا ثالث تطليقات " ففي روالة مسلم أهنا قالت 

 .فالصحيح أي الطال  ثالثاً حمام
 :واختلف أهل العلم هل لقع ثالثاً أم ال على قولني 

وهو مذهب مجاهري العلماء وهو قول الفقهاء األربعة وعليه فتوى أئمة الدعوط النجدلة : القول األول 
كاي الطال  على عهد : " ابن عباس قال  أي هذا الطال  واقع ثالثاً ، واستدلوا بفعل عما ، ويف مسلم عن

إي الناس قد استعجلوا يف أما   –وأيب بكا وسنتني من عهد عما طال  الثالث واحدط فقال عما  النيب 
ألنه قد طلمل ثالثًا فقد تلفظ بالطال  : ، قالوا " ف مضاه عليهم  -كانت هلم فيه أناط ، فلوا أمضيناه عليهم 

 .ثالثاً ف وقعناه عليه كذلك
وهو قول طاووس وعكامة من التابعني وهو مذهب أهل الظاها واختاره ييخ اإلسالم : القول الثاين 

وتلميذه ابن القيم وهو قول طائفة من أصحاب أمحد وطائفة من أصحاب مالك وطائفة من أصحاب أيب 
  . ، وهو الذي لكوي بعد الاجعة " الطال  ال لقع ثالثاً بل واحدط : " حنيفة ، قالوا 
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وأيب بكا وسنتني من عهد  كاي طال  الثالث على عهد النيب : واستدلوا باحلدلث اةتقدم ، قالوا 
 .وفعل أيب بكا وفعل عما يف بعض خالفته عما طال  الثالث واحدط فهذا هو فعل النيب 

أن أبا ركانة طلق : بما روى أحمد في مسنده وصححه وجّود إسناده شيخ اإلسالم: واستدلوا 
 ".إنها واحدة : "  عليها فقال النبي  –أته في مجلس واحٍد ثالثاً امر 

 .ب ي الشارع قد هنى عنه والنهي لقتضي الفساد : واستدلوا 
أي فعل عما رضي اهلل عنه اجتهاد منه وكل لؤخذ من قوله : وأجابوا عما استدل به أهل القول األول 

هو أنه قد جعل هذا من باب التعزلا وهو سائغ لإلمام ، كما وأيب بكا ؛  ولاد ، والعذر له يف خمالفة النيب 
أربعني ، وذلك أي الناس ةا أكثاوا من ياب  عزر يف جلد يارب اخلما مثانني وكاي جيلد يف عهد النيب 

 اخلما وأظهاوا ذلك ُعز روا جبعل احلد مثانني ، كذلك هنا فإي الناس ةا استهانوا هبذا األما احملام وأكثاوا منه
 .عزرهم بذلك وأمضاه عليهم

إذي الطال  الذي لقع هو الذي لكوي بعد الاجعة ؛ ك ي لطلمل اماأته مث لااجعها مث لطلقها ، فهذه 
طلقة معتربط ، أو طلقها فلما انقضت عدهتا راجعها أي تزوجها بعقد جدلد مث طلقها فهذه الطلقة معتربط 

الوقوع إذا كاي بكلمة واحدٍط حنو أنت طالمل ثالثًا أو مطلقة  ألضاً، واختار الشيخ عبدالعزلز رمحه اهلل ؛ عدم
 .بالثالث أو هي طالمل بالثالث

وأما إذا كاره على وجٍه لغالا فإنه لقع حنو أنت طالمل وطالمل وطالمل أو أنت طالمل مث طالمل مث طالمل أو أنت 
 .اأط فله نيتهطالمل أنت طالمل أنت طالمل، إال إذا أراد بالثاين والثالث الت كيد أو إفهام اة

أما لو قال أنت طالمل طالمل طالمل فهي واحدط ألنه من باب الت كيد ويف احلدلث أي ركانه عند أيب 
 (.واهلل  ما أردت هبا إال واحدط فادها عليه ) داود؛ 

 .وهذا القول أصح وبه تجتمع األدلة 
 
 

 [وإن طلق من دخل بها في حيض ، أو طهٍر وطئ فيه فبدعة يقع : ] قوله 
ذا ألضاً طال  بدعي ، إذي النوع األول من الطال  البدعي الطال  ثالثاً ، والنوع الثاين هو الطال  ه

يف احليض ، والنوع الثالث أي لطلقها يف طها وطئها فيه ، ولدل على ذلك حدلث ابن عما اةتفمل عليه وقد 
 .تقدم
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معها فيه ، فهو طال  بدعة وحمام وطال  احلائض لقع ، وهو مذهب مجاهري العلماء ، وكذلك يف طها جا
 .من قال إنه اللقع هذا قول سيء رديء: لكنه لقع وحكاه أبو عبيد وابن اةنذر إمجاعاً حىت قال اإلمام أمحد 

والقول الثاين يف اةس لة وهو اختيار ييخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم وهو مذهب أهل الظاها أي الطال  ال 
 –" ومل لاها ييئاً : " و داود يف سننه من حدلث أيب الزبري عن ابن عما مساعاً قال لقع ، واستدلوا مبا روى أب

ألي : وقالوا .  وكاي قد طلقها وهي حائض  –أي مل لا تلك التطليقة اليت طلقها ابن عما يف احلدلث اةتقدم 
 .طال  احلائض أو يف طها جامعها فيه طال  حمام منهي عنه والنهي لقتضي الفساد

 .والاجعة إمنا تكوي بعد الطال : ، قالوا ( مره فليراجعها : )  فاستدلوا بقوله اجلمهور  وأما
، كانت بعد الطال  يف عاف الفقهاء  وهذا االستدالل فيه نظا وذلك أي الاجعة تسمى رجعة حيث

جعا إن ظنا أن فال جناح عليهما أن يترا : والدليل قـول اهلل تعالى وأما يف عاف الشاع فهال لتعني هذا ، 
، وهذا الكراجع بعد أي تنكح زوجًا غريه وهو ليس مسبو  بطال  بل هو عقد جدلد ،  يقيما حدود اهلل 

، وفي " وحسبت علي بتطليقة : " ما ثبت في البخاري عن ابن عمر أنه قال لكن االستدالل القائم هو 
: قال  ني بإسناٍد صحيح أن النبي ، وفي الدارقط( وهي واحدة : ) قال  مسند الطيالسي أن النبي 

: " ، وقد بوب البخاري على حدلث ابن عما بابًا فقال  (ليحتسب تلك التطليقة التي طلقها أول مرة ) 
حسبها  وذلك لقوط أدلته ، فإي النيب  وهذا القول الراجح، " باب إذا طُلقت احلائض تعتد بذلك الطال  

 .تطليقة
، فاجلواب " ومل لاها ييئًا : " فاجلواب عن روالة أيب الزبري عن ابن عما : الثاين واجلواب عن أدلة أهل القول 

 :عليها من وجهني 
، وقال " قال أهل احلدلث مل لاو  أبو الزبري حدلثاً أنكا من هذا : " أهنا منكاط ، قال اخلطايب : األول 

أي هذا القول منكا ، " غري أيب الزبري هو منكا مل لقله : " ابن عبد الرب يف روالة أيب الزبري هذه قال 
 :واألحادلث كلها ختالف ما قال أبو الزبري ، ويف الصحيحني أي ابن عما قيل له : قال أبو داود

 ".تد هبا أرألت إي عجزت أو استحمقت، مايل ال أع! فمه " :أفاحتسبت بتلك التطليقة ، قال 
أي مل لاها " مل لاها ييئًا : " ابن حجا أي وقولهوالوجه الثاين وهو أوىل من تغليط الااوي كما قال 

أي لااجعها ،  ييئًا صوابًا مستقيمًا بل هي ييء خاطئ وإي كاي لعتد به وحيسب ولذا أماه النيب 
وال يك أي محل قول الااوي على موافقة غريه من الاواط أوىل من جعله خمالفاً، فيحكم عليه بالشذود 

فال لعب  به ، مث  لقتضي الفساد ، فهذا خيالف النص الوارد عن النيب أو اإلنكار ، وأما أي النهي 
لقال إي الطال  إزالة عصمة فيها حمل آدمي فكيفما أوقعه وقع،  ألنه ليس من العبادات فكيفما 
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أوقعه وقع سواًء كاي آمثًا أو م جورًا وهذا مذهب عامة أهل العلم ، واختلف أهل العلم يف العلة من 
 .  احلائضاةنع من طال

فذهب أكثا احلنابلة إىل أي العلة هي تطولل مدط العدط، ألنه إذا طلقها يف احليض ، فإنه ال حتتسب .1
 .هذه التطليقة ، بل تنتظا حىت تطها مث حتيض ، فيكوي يف ذلك تطولالً لعدهتا

بقاء النكاح ، واةاأط العلة أنه يف زمن رغبٍة عنها والشارع متشوف إىل إ: وقال أبو اخلطاب من احلنابلة .2
يف زمن النكاح لكوي زوجها يف رغبة عنها فامبا طلقها ، والذي لظها أي العلة هي إجتماع هاتني العلتني ، 
فالعلة هي تطولل العدط وةا فيه من طالقها يف زمن لاغب عنها به ، بدليل أي الشارع هنى عن طال  اةاأط يف 

 .فيه تطولل لعدهتا لكن لاغبته عنها بعد قضاء وطاه منهاالطها الذي قد جومعت فيه مع أنه ليس 
 واختلفوا هل هذا لحق اهلل أو لحق المرأة ؟ 

فإذا قلنا إنه حلمل اةاأط فإذا س لته اةاأط الطال  فطلقها يف احليض فليس مبحام ألهنا قد أسقطت حقها ، أو 
، فإنه ال إمث ، فوجهاي يف اةذهب ا يف ذلكس لته الطال  يف طها قد جامعها فيه ف جاهبا إىل ذلك أو است ذهن

مل لستفصل من ابن عما هل أذنت  واألرجح أنه حلمل اهلل تعاىل ، وهو ظاها الكتاب والسنة ولذا النيب 
 .بذلك وأسقطت حقها أم ال واةشهور يف اةذهب اجلواز 

 عليه ألنه مل فإي قال إي دخل يها كذا ف نت طالمل فدخلت يف زمن بدعة وقع وال إمث :مسألة 
 .لتعمد الطال  يف زمن البدعة 

 [ويسن رجعتها : ] قوله
الاجعة سنة ، فإذا طلقها وهي حائض أو يف طها جومعت فيه فيستحب له أي لااجعها ، حلدلث ابن 

 .، وهذا هو مذهب مجهور العلماء( ماه فلرياجعها : ) عما اةتقدم فإنه قال 
أنه جتب مااجعتها إذا طلقها : اةالكية وروالة عن اإلمام أمحد  والقول الثاين يف اةس لة وهو مذهب

لظاها  وهذا القول هو الراجحوهي حائض ، وهو أحد الوجهني يف اةذهب يف الطاها اليت جومعت ، 
 .، وظاها األما الوجوب( ماه فلرياجعها : ) حدلث ابن عما اةتقدم 

 [ دخوٍل بها ومن بان حملها وال سنة وال بدعة لصغيرة وآيسة وغير م: ] قوله 
ال سنة وال بدعة ال يف عدد وال يف زمن لصغريط، فالصغريط ال حتيض فإذا طلقها يف أي حال كاي فال 
بدعة وذلك ألي عدهتا األيها وليس عدهتا األقااء ، وعليه فليس يف طالقها ما لكوي بدعة ، كذلك اآللسة 

ري اةدخول هبا ألهنا ال عدط هلا ، فإذا عقد على اماأط ومل لدخل اليت ال حتيض ألهنا ال تعتد باألقااء كذلك غ
هبا فيجوز له أي لطلقها وهي حائض فهذا الطال  ليس بدعي ألهنا ال عدط هلا ، وكذلك اةاأط إذا باي محلها 
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مبعا ظها فيها احلمل فطلقها وهي حامل فليس فيه ما لسمى بالطال  البدعي وذلك ألي عدهتا وضع محلها 
 .ال لعتد باألقااء  ف

 : ما يتعلق بالزمن وما يتعلق بالعدة: وهنا مسألتان  
أما ما لتعلمل بالزمن فهو مسلم وذلك ةا تقدم من التعليل السابمل ، وذلك ألي منهن من ال عدط هلا 

 .ومنهن من عدهتا يف غري احليض ، وعليه فليس مثت طال  بدعي من جهة الزمن 
فمهها ذكههاه اةؤلههف هههو اةشهههور يف اةههذهب ، وعههن اإلمههام أمحههد  –هههي اةسهه لة الثانيههة و  –أمهها مهها لتعلههمل بالعههدد  

وهو اختيار اةوفمل أنه من حيث العدد فيه البدعة وهذا ظهاها جهداً ، فهإذا طلهمل الصهغريط ثالثهاً فهإي ههذا الطهال  
 حيضهن ب هنها ال حتهيض حمام لنهي الشهارع عنهه، ولهيس لهه تعلهمل بهاحليض ، وههي إمنها افكرقهت عهن النسهاء الهاليت ال

وهذا متعلقه الزمن وأما العدط فال متعلمل له هنا ، وعليه فطال  اآللسة ثالثاً أو طهال  الصهغريط أو غهري اةهدخول 
 .هبا أو من باي محلها ثالثاً طال  بدعي حمام

 [ وصريحه : ] قوله
ويدل د نواه فإنه ال لقع ، أي صالح الطال  ، أعلم أي عامة أهل العلم على أي من مل لتلفظ بالطال  وق

إن اهلل تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم : ) قال  عليه ما ثبت في الصحيحين أن النبي 
وكذا لو نواه وأيار بإيارط تدل عليه فإنه ال لقع الطال  ، وأما لو كاي أخاس وأيار  ،( تعمل أو تتكلم 

ف ، وذلك ألي األخاس إيارته تقوم مقام نطقه، كذلك إي  إيارًط مفهمًة فإي الطال  لقع  بذلك بال خال
 كتب الطال  يف ورقٍة قاصداً الكتابة فإي الطال  لقع بذلك ، وذلك ألي الكتابة حاوف تُفهم

الطالَ  ف يبهت النطمل ، أما لو كتبه على اهلواء أو على ييء من ثوبه وحنو ذلك ومل لكن ذلك بالقلم فإي 
 .ال ذلك لغو ال لقع معه الط

 [وصريحه لفظ الطالق وما تصرف منه غير أمٍر ومضارٍع، ومطلِّقة اسم فاعل : ] قوله 
ومىت قلنا إي هذا اللفظ صالح فال تشكرط النية ، بل لقع الطال  مبجاد التلفظ هبذا اللفظ ، وأما  

أنا مل : نالة الطال  وقال الكنالة فإي الطال  ال لقع معها إال إذا كاي مثة نية أو قالنة ، فإذا تلفظ بلفظ من ك
أنو فإي الطال  ال لقع إال إذا كاي مقام النية قالنة ، ك ي لتلفظ هبا يف غضب أو حنو ذلك وأما األلفاظ اليت 

أو حنو " كلي " أو " أقعدي " لهيست بصاحية يف الطال  وال كنالة فهإي الطال  ال لقع وإي نواه كه ي لقول  
طال ، وذلك ألي هذا اللفظ ليس بصالح فيه وال بكنالة فكما لو نوى بال ذلك ولنوي الطال  فال لقع ال
 : لفظ ، إذي األلفاظ ثالثة أنواع 

 .لفظ هو صالح يف الطال  ، فيقع الطال  به ولو مل لنو   .1
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 .لفظ هو كنالة يف الطال  فيقع الطال  معه عند النية أو القالنة .2
ولنوي الطال  فهنا ال طال  وإي نواه كما لو " ي ابعد: " ألفاظ ليست بصاحية وال بكنالة ، كقوله .3

 .نوى ومل لتلفظ
قد " أو قال " عليك الطال  " أو " أنت طالمل : " وصالح الطال  لفظ الطال  وما تصاف فيه كقوله

ومطلقة " . تطلقني " أو مضارع كقوله " . اطلقي " غري أما كقوله . وحنو ذلك" أنت مطلقة " أو " طلقتك 
 .فهذه ليست من صالح الطال أسم فاعل ، 

 .إذي صاحية لفظ الطال  وما تصاف منه سوى األما واةضارع وأسم الفاعل هذا هو اةشهور يف اةذهب
" و" السااح " و " الطال  " ألفاظ وذهب الشافعية وهو قول لبعض أصحاب اإلمام أمحد ؛ أي صاحيه ثالثة 

ألي السااح والفاا  : ، فهو من صالح الطال  ، قالوا "ارقتك قد ساحتك أو قد ف: " ، فإذا قال هلا " الفاا  
وإن  : وقال  فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان  : ، قال تعالى قد وردا يف الشاع على الطال  

 .يتفرقا يغن اهلل كالً من سعته 
فاا  لطلقاي حنن ال ننازع يف أي السااح وال: وأجاب أهل القول األول عن هذا االستدالل ، قالوا 

على الطال  ولكن ننازع يف أهنما صاحياي به ب ي لكونا من ألفاظ الطال  اليت ال لفهم منها إال الطال  إال 
وهذاي اللفظاي لطلقاي على الطال  ولطلقاي على غريه فكاي من كنالات الطال  ، : بإحتمال بعيد ، قالوا 

وهو اختيار ييخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم ،  لةوهو القول الراجح في هذه المسأوقال بعض أهل العلم 
ماجع هذا إىل العاف ، فليس صالح الطال  وال  : واختاره من اةت خالن الشيخ عبدالامحن بن سعدي، قالوا 

كنالته حمصورًا ب لفاظ حمدده بل كل لفظ ال حيتمل إال الطال  فهو صالح يف الطال ، وكل لفظ حيتمل 
كنالة فيه ، واألعااف يف هذا ختتلف إختالفًا بينًا فقد لكوي اللفظ عند قوم من   الطال  وحيتمل غريه فهو

 .وهذا القول الراجح في هذه المسألةصالح الطال ، ولكوي عند آخالن من كنالته 
 [ فيقع به وإن لم ينوه : ] قوله 

ل تكوي اةاأط طالمل وادعى أنه مل لنو  ذلك فال لقبل منه ذلك ب" أنت طالمل : " فإذا قال رجل الماأته
 .وذلك ألي هذا صالح لفظه فال عربط بنيته ، وإمنا لعامل مبا لقتضيه ظاها لفظه

 [جاد  أو هازل  : ] قوله 
ودليلهم ما روى األربعة إال أي وإي كاي هازاًل فإي الطال  لقع ، وهو مذهب عامة أهل العلم ، 

وهو حدلث ( ، النكاح ، والطالق ، والرجعة  ثالثة جدهن جد وهزلهن جد: ) قال  النسائي أن النبي 
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حسن ، وله ياهد ماسل عن احلسن عند أبن أيب ييبة ، وياهد موقوف عند ابن أيب ييبة عن أيب الدرداء 
 .وعليه العمل عند أهل العلم كما قال ذلك الكرمذي وحكى القول به إمجاعاً ابن اةنذر

ابق منه أو من غيره أو أراد طاهرًا فغلط لم يقبل حكماً فإن نوى بطالٍق من وثاق أو في نكاٍح س] :قوله
] 

إمنا نولت أهنا طالمل من وثا  أي من قيد أو يف نكاح سابمل منه أو من غريه أي : ةا قال طالمل قال 
: طالقة من طال  طلقها إلاه من سنة أو هي طالمل من زوجها األول الذي قد طلقها قبله ، أو قال : أهنا 

ا أنت طاها فقلت هلا أنت طالمل مل لقبل حكماً يف اةشهور من اةذهب ، وعن اإلمام أمحد أردت أي أقول هل
 .أنه لقبل حكماً ، واألظها أنه ال لقبل حكماً ، وذلك ألنه لعامل مبا لقتضيه لفظه هذا يف احلكم

 لكن هل يقبل فيما بينه وبين ربه ؟
ل نيته دلنًا بينه وبني ربه فإذا كاي لعلم من نفسه نعم فيدلن بنيته فيما بينه وبني ربه أي جيع: اجلواب 

 .الصد  فإي الطال  ال لقع يف الباطن
 وهل يقع الطالق في الظاهر ؟

، وقد لطال  ، ألي القاضي حيكم مبا ظهانعم لقع ، فإذا تاافعا إىل القاضي فإي القاضي حيكم با: اجلواب 
فهل ، لكن يف الباطن أي إي مل لكرافعا إىل القاضي ظها للقاضي فيه الطال  فقد تلفظ مبا لقتضي الطال  

  يوقع على نفسه الطالق أم ال ؟
إي كاي لعلم من نفسه الصد  وأنه مل لنو الطال  بل قد غلط وحنو ذلك فإي الطال  ال لقع ، هذا  

 .حداً كله حيث ال قالنة ، أما إي كاي هنا  قالنة تدل على أنه قد نوى الطال  فإي الطال  لقع قوالً وا
هي طاها فهذا ال لقبل منه : أنت طالمل وقال أنا أقول : رجل غضب على اماأته مث قال : فمثاًل 

وذلك ألي القالنة تكذب دعواه ، أو قال هي طالمل مين قبل ذلك أو طالمل من زوج آخا ومل تطلمل منه البته 
اةتقدم هل لقبل قوله يف احلكم أم فحينئٍذ لقع طالقًا حىت فيما بينه وبني ربه وال خالف يف ذلك ، فاخلالف 

 .ال؟ هذا كله حيث ال قالنة تدل على أنه قد نوى الطال 
 [ نعم وقع : ولو ُسئل أطلقت امرأتك فقال : ] قوله 

نعم ، فإي الطال  لقع ، وذلك ةا تقدم من أي : أطلقت اماأتك فقال : لو أي رجاًل ُسئل فقيل له
 .اب ، فكما لو قال نعم طلقتهااةذكور يف السؤال كاةعاد يف اجلو 
 .بلفظ الطال  يف اةشهور من اةذهب: أوالً  إذي صالح الطال  لكوي

 .باجلواب الصالح باللفظ: وثانياً 
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ومل لذكاه اةؤلف ، إذا عمل عماًل وقال للماأط هو طالقك ، ك ي خياج اماأته إىل أهلها ولقول : وثالثًا 
 م ال ؟ هذا طالقك ، فهل لقع الطال  هبذا أ

أوقعت عليها : والتقدلا ك نه لقول : اةشهور يف اةذهب أي الطال  لقع ولكوي صاحيًا فيه ، قالوا  .1
 .من أجله –وهو اإلخااج من اةنزل  –الطال  ، وهذا الفعل 

 .وهو مذهب أكثا الفقهاء أي هذا العمل منه ليس صاحياً يف الطال  وال كنالة وعليه فال لقع .2
، والذي لدل على  هذا أي  وهذا القول أظهرمل ابن قدامه أنه من كنالة الطال  ، وهو اختيار اةوف .3

هذا الفعل منه حيتمل الطال  وليس صاحيًا بداللة احتياجنا إىل التقدلا اةتقدم فلو كاي صاحيًا ةا احتجنا 
 .إىل التقدلا اةتقدم

: " إلماأته الثانية وقد طلمل األوىل يف اةذهب ، إذا أياكها مع من صاح بطالقها ، إذا قال : رابعًا 
 .، أي زوجيت األوىل ، فهذا من الطال  الصالح" أنت  مثلها أو ياكتك معها 

كل لغة من اللغات لتلفظ هبا الشخص وهو لفهم اةعا ، فإذا تلفظ الفارسي بكلمة يف : خامسًا 
ظ بلفظ من ألفاظ الطال  بلغة ما الفارسية هي صاحية يف الطال  فإي الطال  لقع مع ذلك ، وأما إذا تلف

وهو ال لفهم اةعا من هذا اللفظ فإي الطال  ال لقع وذلك ألنه غري خمتار للطال  ، فهو غري خمتار للفظ 
 . وغري مالد له ف يبه اةكاه

 [ ال، وأراد الكذب فال : أو ألك امرأة  فقال : ] قوله 
ال لقع الطال  وذلك ألي هذا القول منه كنالة ال ، وأراد الكذب ف: فلو ُسئل ألَك اماأٌط فقال 

 .والكنالة حتتاج إىل نية
 
 

 فصل
 :هذا الفصل يف كنالات الطال  ، وله كنالتاي

 .وهي األلفاظ اليت لفهم منها البينونة: كنالة ظاهاط  .1
 .هي األلفاظ اليت ال لفهم منها البينونة: كنالة خفية  .2

 [ ، وبرية  ، وبائن  ، وبتة  ، وبتلة  ، وأنت حرة  وأنت الحرُج  وكنايته الظاهرة نحو أنت خلية  : ] قوله 
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، ؛ أي أنت اإلمث واحلاام"أنت حاج : " البتلة  اةقطوعة الوصل أي مقطوعة الوصل مين ، قوله: بتلٌة 
" أو " تقنعي مين " أو " حبلك على غاربك " أو " ال سبيل يل عليك : " مبعا أنت حاام علي ، أو قال

 .أو حنو ذلك" ا  غطي يع
والخفية نحو أخرجي ، واذهبي ، وذوقي ، وتجرعي ، واعتدي ، واستبرئي ، واعتزلي ، : ] قوله 

 [ ولست لي بامرأٍة ، والحقي بأهلك ، وما أشبهه 
: أي جتاعي ماارط الطال  والفاا  والطال  ، وقد تقدم اختيار ييخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم: جتاعي 

 .ىل العاف يف الصالح والكنالةأي ماجع ذلك إ
 [ وال يقع بكناية ولو ظاهرة طالق إال بنية مقارنة للفظ : ] قوله 

فالكنالة ال لقع معها الطال  إال بالنية أو داللة احلال ال فا  يف هذا احلكم بني الكنالة الظاهاط 
اإلمام مالك وروالة عن اإلمام ؛ إيارط إىل خالف وهو خالف "ولو ظاهاط : " والكنالة اخلفية ، وقول اةؤلف

ألي الكنالات الظاهاط تستعمل يف الطال  يف : أي الكنالة الظاهاط لقع معها الطال  بال نية ، قالوا : أمحد
هو قول اجلمهور وذلك ألي هذه األلفهاظ حتتمل الطال  وحتتمل غريه فهلم لتعني الطال  إال  والراجحالعاف ، 

 .بنية أو قالنة
 [ حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها  إال: ] قوله 

الكنالة الظاهاط واخلفية ال لقع معها الطال  إال بنية ، فإي كانت هنا  داللة احلال تدل على النية ، 
 .وقد نفى هو النية ك ي لكوي ذلك حال خصومة أو غضب

حنو ذلك أو  و " أنت بائن وال سبيل يل عليك " رجل قال الماأته يف حال خصومة أو غضب : فمثاًل 
فهنا لقع الطال  وإي قال " أنت بتة " أو قال " أنت حاط : " طلقين، فقال: كاي جواب سؤاهلا ، ك ي تقول له

، فذلك لداللة احلال ب ي هذه األلفاظ لظن معها يف األصل الطال  فلما وجدت داللة احلال  " أنا مل أنو : " 
 .كاي الظن قولاً 

 
 [ غيره في هذه األحوال لم يقبل حكماً فلو لم يرده أو أراد : ] قوله 

، ألي احلكم إمنا لنظا فيه للظاها فإي مل لاده أو أراد غريه يف األحوال اةتقدمة مل لقبل هذا يف احلكم ،
وهذه األلفاظ اليت تلفظ هبا مع قاائن األحوال تدل يف الظاها على الطال  ، لكن لهو كاي يف الباطن ال لالد 

 .قاضي فهإنه لَُدّلن بنيته فيما بينه وبني ربهذلك ومل لكرافعا لل
 [ ويقع مع النية بالظاهر ثالث  : ] قوله 
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ونوى الطال  فإنه لقع ثالثًا يف اةذهب ، وذلك ألي هذا " أنت بائن : " فلوا أي رجاًل قال الماأته
 .اللفظ لقتضي البينونة

 [وإن نوى واحدة : ] قوله 
 .ألي لفظه خيالف نيته ، والعربط باأللفاظ الظاهاط يف احلكم أي وإي قال أنا أنوي واحدط، وذلك

 [ وبالخفية ما نواه : ] قوله 
فاخلفية ال تدل على عدد ، فإذا كاي قد نوى الطال  أو كاي يف حال خصومة أو غضٍب ، ف وقعنا 

، نية على اةذهب، وهذه اةس لة مبعليه الطال  فإهنا تكوي واحدط ، وذلك ألي لفظه ال لدل إال على واحدط 
 .والااجح  ما تقدم وأي طال  الثالث واحدط كما تقدم من اختيار ييخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل

 فصل
 [ أنِت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار : وإذا قال : ] قوله 

أنت علي " قال  فإنه لكوي ظهارًا ولو نوى به الطال  ، لكن إي" أنت علي حاام: "إذا قال الاجل الماأته
" أل " أعين به طالقًا ، فواحدط ألي قوله الطال  فيه : أعين به الطال  فإهنا تطلمل به ثالثاً ، وإي قال " حاام 

اليت تفيد اإلستغاا  فاستغا  ذلك الطال  كله والطال  كله ثالث طلقات ، وأما لو قال أعين به طالقاً ، هذا 
 –أي كونه ظهارًا  –ما لفيد االستغاا  فيكوي طالقًا رجعيًا وهذا احلكم ليس فيه " طالقًا " اللفظ وهو قوله 

إمنا حتام عليه زوجته " أنت علي كظها أمي : " ألي هذا اللفظ صالح يف التحامي فكاي ظهارًا كما لو قال 
ك أي هذا فقد صاح بتحاميها وال ي" أنت على حاام " باللزوم أي بالنظا إىل حتامي األم ، وأما قوله لزوجته 

 .منكا من القول وزور ، وذلك ألنه ليس لهه التحليل والتحامي ، بل ذلك إىل اهلل عز وجل
أنه ظهاٌر ألضًا ، وذلك ألي هذا اللفظ " أنت علي حاام أعين به الطال  " وعن اإلمام أمحد يف قوله 

 .يار ييخ اإلسالموهو اخت" أعين به الطال  " صالح يف الظهار فال لنتظا منه بياي مااده بقوله 
 :ي طالقاً وذلك ألي التحامي نوعاي، فإنه لكو " أنت على حاام أعين به الطال  : " وأما اةذهب فإنه إذا قال

 وحتامي ظهار. 2حتامي طال     . 1
فإنه لصاف إليه ألنه هو قائل ذلك فصاف إىل مااده الذي بينه ، " أعين به الطال  " وحيث قال 

ييخ اإلسالم وهو ورالة عن اإلمام أمحد ، وذلك ألي هذا اللفظ صالح يف الظهار ، ما اختاره  والصحيح 
فال عربط " أنت علي كظها أمي أعين به الطال  : " فليس فيه احتمال فال عربط بتفسريه ، كما لو قال الماأته 

أي مس لة قول الاجل صالح يف الظهار ، ويف اةس لة " أنت علي كظها أمي : " بقوله بل لقع ظهاراً ألي قوله
أقوال كثريط ذكاها ابن القيم يف كتابه زاد اةعاد ، وأوصلها إىل ثالثة عشا مذهبًا ، " أنت علي حاام " لزوجته 
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وما ذكاناه هو مذهب احلنابلة وهو أحد اةذاهب فيها ، واختار ييخ اإلسالم وهو أحد اةذاهب اةتقدمة وهو 
فإي قال الماأته أنت على حاام وأوقعه منجزًا أو معلقاً :  اةس لة تفصيالً أي يف: القول الااجح يف هذه اةس لة

لا : "فإذا قال" أعين به الطال  " تعليقًا مقصودًا سواء نوى به الطال  أم مل لنوه ، وصله أم مل لصله بقوله 
تحامي ، ك ي لقول فهنا قد أوقعه منجزًا ، أو أوقعه معلقًا مقصودًا أي لقصد به ال" فالنة أنت علي حاام 

، فهنا قد علقه تعليقًا مقصوداً فإنه لكوي ظهاراً ، وأما إي  "إي وصل يها رمضاي ف نت علي حاام : " الماأته
" الماأته : ، أو قال" إي فعلت الشيء الفالين فإماأيت علي حاام : " كاي حلفاً ال لقصد به اإللقاع ك ي لقول

د من ذلك حثها على الكر  وأي متتنع عن الفعل فهو ال لقصد ولقص" أنت علي حاام إي فعلت كذا وكذا 
 .إلقاع التحامي وإمنا لقصد اةنع واحلث فهي مبني لكفاها

وهذا جاٍر على قاعدته رمحه اهلل اليت خالف فيها أمحد وغريه وهي أنه لفا  بني اإللقاع واحللف ، وقد 
ويف ( حّام الاجل اماأته فإمنا هي ميني لكفاها إذا: )ثبت يف الصحيحني وهذا لفظ مسلم عن ابن عباس قال 

، وحيمل هذاي األثااي اللذاي ظاهامها التعارض على التفصيل (  أعتمل رقبة: )النسائي أنه قال ةن حام اماأته 
، ألنه أوقع التحامي أو علقه تعليقاً " أعتمل رقبة " اةتقدم الذي ذكاه ييخ اإلسالم ، فقوله ةن حام اماأته 

، وأما كوهنا ميني تكفا ، فذلك ألنه مل لاد إلقاع الطال  وإمنا أراد احلث أو اةنع وذلك لكوي من قبيل  مقصوداً 
 .احللف ال من قبيل اإللقاع

 [أو كظهر أمي فهو ظهار  ، ولو نوى به الطالق : ] قوله 
ًا فإذا قال الاجل فهو ظهار نوى به الطال  أم مل لنوه اتفاق" أنت علي كظها أمي : " إذا قال الماأته

وهو لنوي به الطال  فعامة أهل العلم على أنه ظهار وليس بطال  وعلى " أنت علي كظها أمي : " الماأته
طالٌ  فلم تعترب " أنت علي كظها أمي : " ذلك أنزل اهلل القاآي ، فإي العاب كانوا لاوي أي قول الاجل الماأته

 . باب الظهارنيتهم وُحكم ب ي ذلك ظهار ول يت بياي ذلك يف
 

 [وكذلك ما أحل اهلل علي حرام : ] قوله 
فاةعا واحد لكن اللفظ خمتلف " أنت علي حاام " فإذا قال ما أحل اهلل علي حاام فهي كمس لة قول 

 .لدخل يف ذلك حتامي اماأته" ما أحل اهلل علي حاام : " ، قوله
أعني به طالقاً : ق طلقت ثالثًا ، وإن قال ما أحل اهلل علي حرام أعني به الطال: وإن قال : ] قوله 

 [ فواحدة 
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تفيد اإلستغاا  " أل " ما أحل اهلل علي حاام أعين به الطال  ، فإهنا تطلمل ثالثًا ، ألي لفظة : فإذا قال 
فحينئٍذ لوقع عليه الطال  مستغاقًا وهو طال  الثالث وهذا مبين على القول بطال  الثالث وقد تقدم أنه قول 

 .أعين به طالقاً فواحدط ، ألنه ليس فيه ما لدل على االستغاا  كما تقدم بيانه: وإذا قال  ماجوح
ويمين ، وإن لم ينِو  كالميتة والدم ولحم الخنزير وقع ما نواه من طالٍق ، وظهار: وإذا قال : ] قوله 

 [شيئاً فظهار 
، فإنه لقع عليه ما نواه، فإي كاي نوى " زلا كاخلن" أو " كالدم " أو " أنت علي كاةيتة : " إذا قال الماأته

 .طالقاً لقع طالقاً وإي كاي نوى ظهاراً وقع ظهاراً وإي كاي نوى مييناً وقعت مييناً وإي مل لنو  ييئاً كاي ظهاراً 
وعليهه فمها تقهدم تاجيحهه يف اةسه لة السهابقة  وهذا هو الراجح ،" أنت علي حهاام : " وعند الشافعية أنه كقوله

 .هنا، فحينئٍذ لكوي ظهاراً إي كاي لالد إلقاعه وإال فإهنا ميني لكفاها لقال
 [وإن قال حلفت بالطالق وكذب لزمه حكماً : ] قوله 

مث بعد ذلك كّذب نفسه ، مل لصا حالفًا فيما بينه وبني " أنا قد حلفت بالطال  : " إي قال الماأته
أي إي مل لكرافعا إىل  –فني يف الظاها ، وأما يف الباطن اهلل ؛ دوي احلكم وذلك ألي احلكم لتعامل مع اةكل

فإنه لدلن فيما بينه وبني ربه ، أما إذا رفعت اةس لة إىل القاضي ، فإنه  –القاضي وهكذا لكوي يف اإلفتاء 
حيكم بوقوع الطال  مع احلنث وال لقبل رجوعه، وذلك ألنه إقاار لتعلمل به حمل مكلف وهي الزوجة فلم لقبل 

 .رجوعه
 [وإن قال أمرك بيدك ملكت ثالثاً ، ولو نوى واحدًة : ] قوله 

، ك ي تس له الطال  أو أي لشك يف رغبتها به وال لاغب أي تبقى معه " أما  بيد  " إذا قال الماأته 
 فحينئٍذ متلك اةاأط ثالث تطليقات ألي هذا اللفظ من" أما  بيد  " إال أي تكوي حتبه فيقول هلا 

 
ظاهاط ، وتقدم أي الكنالات الظاهاط لقع هبا الطال  ثالثًا فتملك اةاأط ثالثًا ولو نوى الكنالات ال

 .واحدط وذلك ألي هذا هو مقتضى لفظه
 [ويتراخى : ] قوله 

وطلقت نفسها بعد يهٍا أو يهالن أو بعد سنة ، فإي هذا التطليمل " أما  بيد  : " فإذا قال هلا
نه، فيه توكيل اةاأط لطال  نفسها ف يبه توكيل األجنيب وتقدم الكالم صحيح ، وذلك ألي هذا اللفظ مطلمل م

 .يف توكيل األجنيب
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ألي الطال  : فإهنا متلك الطال  يف اجمللس ، قالوا " أما  بيد  : " وذهب اجلمهور إىل أنه إي قال هلا
لك ألنه توكيل ف يبه ، وذ الراجح مذهب الحنابلة.  بيد الزوج وإمنا استثين هنا حيث كاي ذلك يف اجمللس

 -:توكيل األجنيب ، ولكن له الاجوع ولذا قال
 [ ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ ] 

وكل هذا " قد رجعت : " أو طلقها أو فسخ هذه الوكالة فقال" أما  بيد  : " إذا وطئ اةاأط بعد قوله
 .ئز قبل أي تطلمل نفسها منه ، فإي هذا لعترب رجوعاً منه والاجوع يف الوكالة جا

، متليك منه ، فقد ملكها أما نفسهاليس له حمل الاجوع ، وذلك ألي هذا : وقال اةالكية واألحناف 
وهذا ضعيف وذلك ألي الطال  ال مُيلَّك بل هو توكيل ، فالطال  ملك الزوج ال ميلكه غريه أبداً وهذا إمنا هو 

أو فعٍل كالوطء ، لدل على الاجوع فإي " ة فسخت الوكال: " من باب التوكيل ، فله أي لاجع ، وكل قول كقوله
 .الاجوع لثبت معه

 [ويختص اختاري نفسك بواحدة : ] قوله 
أو قالت " اخكرت نفسي : " فهنا خيتص بواحدط ، فإذا أوقعته اةاأط فقالت" اختاري نفسك : " أو قال الماأته

 . لض معني ، فصد  على أقل اةسمىألنه تفو : فإهنا حينئٍذ تكوي طلقة واحدط ، قالوا " اخكرت والدي " 
بل لكوي ثالثاً وذلك ألي هذا اللفظ فيه إزالة سلطة الاجل على اةاأط : وقال اةالكية وهو روالة عن اإلمام أمحد

 . وهذا القول أقوىال تكوي إال بالثالث، 
 [ وبالمجلس المتصل : ] قوله 

فإي ذلك لكوي على الكراضي ، وأما هنا فإنه " د  أما  بي: " يف اةس لة السابقة وهي فيما إذا قال هلا 
لكوي على الفورلة ولكوي باجمللس اةتصل ، أي الذي مل لقطع ، أما إذا كاي يف جملس مث حدث قطع للكالم ، 

فإي هذا " اخكرت نفسي : " مث تشاغال بشيء سواه مث قالت" اختاري نفسك : "فإنه ال لقع ، فإذا قال هلا
 .بهاالختيار ال عربط 

جيب أي لكوي على الفور يف اجمللس الواحد وأي لكوي متصاًل ، أما لو فصل بقاطع يف العاف ، فإنه ال : إذي 
لعتد بقوهلا وذلك ألي هذا من باب اخليار ، فهو هنا خيار متليك ، ف يبه اإلجياب والقبول اةتقدم ، وقد تقدم 

نه ال عربط هبذا القبول فكذلك هنا ، فاةقصود أي هذا أي الزوج إذا قال قبلت وكاي ذلك يف اجمللس اةتصل فإ
 .خيار متليك وخيار التمليك لكوي على الفور كخيار القبول 

 [ ما لم يزدها فيهما : ] قوله 
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اخكرت نفسي وأي : فهنا لو قالت " اختاري نفسك واحدط يئت  أو اثنتني أو ثالثاً : " فإذا قال للماأط
تد به ، وذلك ألي هذا حقه وقد رضي بذلك، وأتى ما لدل على جوازه منها ،  لكوي هذا ثالثًا فإي هذا لع

فال نقيده باجمللس اةتصل ألي تقييدنا له باجمللس اةتصل مااعاط حلقه " ولك اخليار ما يئت : " كذلك إي قال 
لعائشة كما في  ، وقد قال " ولك اخليار ما يئت  : " بإعتبار لفظه ، وأما هنا فقد أسقطه بلفظه فقد قال 

  ، وذلك ةا خري النيب  (إني ذاكر لك أمرًا فال عليك أال تعجلي حتى تستأمري أبويك : ) الصحيحين 
 .نساءه فاخكرنه واخكري الدار اآلخاط

فإي هذا اللفظ " اختاري نفسك : " وختيري الاجل الماأته مبجاده ليس بطال  ، فإذا قال الاجل الماأته
ويدل وقالت ذلك يف اجمللس اةتصل ، " اخكرت نفسي: " منا لكوي طالقاً إذا قالت اةاأطمبجاده ليس بطال  وإ

 . (ولم نعده طالقاً  خيرنا النبي : ) عليه ما ثبت في مسلم قالت 
واحدط أو " يف اةس لتني السابقتني، ك ي لقوله  –أي ما مل لزد اةاأط " ما مل لزدها " مااده بقوله : إذي 

 ".لك اخليار ما يئت " ، أو بقوله " الثاً اثنتني أو ث
 [فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها : ] قوله 

فقد أسقطت خيار نفسها ، أو وطئ هذه اةاأط أو طلقها أو فسخ " اخكرت زوجي : " إذا ردت فقالت
" قد فسخت  : " قولههذا اخليار ، بطل اختيارها يف الكل، وذلك ألنه جاء منه ما لدل على الفسخ قواًل ل

 .أو فعالً بالوطء" أنت طالمل : " ولقوله
 باب ما يختلف به عدد الطالق

 .من حالة أو عبودلة أو غري ذلك من األسباب اليت خيتلف هبا عدد الطال 
  [يملك من كله حر أو بعضه ثالثاً : ] قوله 

 ميلك ثالث تطليقات بإتفا  فإذا كاي الزوج كله حااً أو كاي مبعضاً أي بعضه حا وبعضه عبد فإنه
أهل العلم سواًء كانت الزوجة حاًط أو أمة ، أما دليل من كاي كله حاًا فهو ظاها يف كتاب اهلل وسنة 

فألننا لو قلنا ب نه لكوي بالنظا إىل حالته وعبودلته لبعضنا : وقد أمجع أهل العلم عليه، وأما اةبعض رسوله 
 .صاب الطال  والطال  ال لتبعض لذلك ثبت له ثالث تطليقاتالطال  ب ي لكوي له ثالثة أرباع ن

 [والعبد اثنتين : ] قوله 
: قال  وفي أبي داود والترمذي أن النبي اتفاقًا ، فقد اتفمل أهل العلم على أي للعبد تطليقتني ، 

لم ، وقد واحلدلث إسناده ضعيف ، لكن العمل عليه عند أهل الع (تطليقتان  –أي البائن  –طالق العبد )
 .روي ذلك عن طائفٍة من الصحابة وال لعلم هلم خمالف
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 [ حرًة كانت زوجتاهما أو أمة : ] قوله 
فإذا كانت حتت العبد حاط فإي تطليقه البائن تطليقتاي، وكذلك إذا كانت األمة حتت احلا فإي تطليقه 

هذا هو مذهب مجهور العلماء خالفاً ثالث تطليقات ، فاةعترب يف الطال  هو النظا إىل الزوج ال إىل الزوجة 
،  (إنما الطالق لمن أخذ بالساق: )  الذي رواه ابن ماجة وغيره ودليل هذا قول النبي أليب حنيفة ، 

 .فالطال  حمل للزوج فكاي النظا إليه فيه
 [ فإذا قال أنت الطالق : ] قوله 

 ".أنت الطال  " إذا قال الاجل الماأته 
 [أو طالق  : ] قوله 

 ".أنت طالمل " ذا قال الماأته إ
 [أو علي : ] قوله 

 .وحنث" علي الطال  " أي قال 
 [أو يلزمني : ] قوله 

 .إذا قال للزمين الطال  إي فعلت كذا مث فعل
 [وقع ثالثاً بنيتها : ] قوله 

نوى أي بنيته الثالث ، فالضمري يف قوله بنيتها أي بنية الثالث فإذا قال الماأته ما تقدم وكاي قد 
الطال  ثالثًا فإنه لقع ثالثًا ، وذلك ألي هذه األلفاظ اةتقدم ذكاها حتتمل الثالث والواحدط وهي يف الطلقة 
الواحدط أظها أي من جهة العاف ال من جهة اللغة ألي اللالم تفيد االستغاا  لغًة فيكوي ثالثاً يف اللغة ؛ لكن 

 .ي ثالثاً فعني ذلك ، ألنه نوى ما حيتمله لفظهيف عاف العامة هي واحدط  ، لكنه ةا نوى أي تكو 
 

 [وإال فواحدة : ] قوله 
ومل لنو ييئاً فإهنا تطلمل " أنت طالمل : " فإذا مل لنو  أي تكوي ثالثاً فإهنا تكوي واحدط ، فإذا قال الماأته

م هو الواحدط واحدط وذلك ألي الواحدط أقل ما لصد  عليه هذه األلفاظ ، ف قل ما لصد  عليه االسم اةتقد
، وهذه اةس لة وما بعدها من اةسائل تتفاع على القول بطال  الثالث البائن بلفظة واحدط ، أو يف جملس 
واحد أو يف جمالس متعددط بال رجعه ، وقد تقدم أنه قول ماجوح والااجح أي طال  الثالث بكلمة واحدط 

 .طلقة واحدط 
 [واحدةثالث  ولو نوى  عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ويقع بلفظ كل الطالق أو أكثره أو: ] قوله 
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أنت طالمل كل الطال  أو أكثا الطال  أو منتهاه أو غالته أو عدد احلصى أو الالح : " إذا قال الماأته
أو حنو ذلك فإنه لقع الطال  ثالثًا ولو نوى واحدط ، فال عربط بنيته " أو أنت طالمل مائة طلقة أو ألف طلقة 

صالح لفظه خيالف نيته ، فصالح لفظه الطال  اةتعدد الذي حيصل معه البينونة، فهنا ما نواه ال وذلك ألي 
ونوى أي تكوي واحدط فإي نيته ال حيتملها لفظه كما " أنت طالمل أكثا الطال  : " حيتمله اللفظ فإذا قال هلا

 لكوي إال واحدط، وذلك ألي هذه ونوى أي لكوي ثالثًا فإي هذا الطال  ال" أنت طالمل واحدط : " أنه لو قال
" أو " أنت طالمل أقبح الطال  " أو " أنت طالمل ُعظم الطال  " النية ال حيتملها اللفظ ، فإي قال لزوجته 

فإي مل لنو  ثالثاً فإهنا تكوي واحدط، وذلك ألي هذه األلفاظ ال تاجع " ُعظم الطال  " أو " أنت طالمل كاجلبل 
كيفية الطال ، فكرجع إىل الطال  نفسه كيفًا ال عددًا فإي نوى ثالثًا فإهنا تقع ثالثاً   إىل العدد وإمنا تاجع إىل

ألي اللفظ حيتمل ذلك لكن إي مل لنو  ييئًا أو نوى أي تكوي واحدط فإهنا تقع واحدط ألي لفظه ليس فيه 
 .العددفهو لعود إىل " منتهاه " أو " أنت طالمل أكثا الطال  : " تصالح بالعدد خبالف قوله

 [وإن طلق عضواً أو جزءاً مشاعاً أو معيناً أو مبهماً : ] قوله 
" نصفك طالمل: " إذا طلمل عضواً ك ي لطلمل لداً أو رجالً أو كبداً أو جزئاً مشاعاً كالنصف والابع فيقول

، "طالمل جزئك : " أو مبهمًا ك ي لقول" النصف الفوقاين منك طالمل: " ، أو معينًا أي جزئًا معينًا ك ي لقول
فاحلكم أهنا تطلمل طلقة وذلك ألي اةاأط ال تتبعض باحلل واحلامة، وفيها ما لقتضي التحامي وما لقتضي اإلباحة 

 .فغلب جانب احلامة
 [أو قال نصف طلقة أو جزء من طلقة طلقت: ] قوله 

و حدد  أ" جزء طلقة : " أي سواء أهبم كقوله" أنت طالمل نصف طلقة أو جزء طلقة : " إذا قال هلا
فإهنا تطلمل، وذلك ألي الطال  ال لتبعض فإذا طلمل النصف أو الابع فإهنا تقع عليه " جزءاً من طلقة : " كقوله

 .طلقة واحدط
 [وعكسه الروح : ] قوله 

ألي الاوح : فإهنا ال تطلمل ، هذا هو أحد القولني يف اةذهب قالوا " روحك طالمل : " فإذا قال هلا
 .تمتع به وهو اةذهب عند اةت خالنليست بعضو وليست ييئاً ل

والقول الثاين يف اةس لة وهو قول يف مذهب اإلمام أمحد ، وقال صاحب اإلنصاف هو اةذهب واختاره 
الشيخ عبدالامحن بن سعدي ؛ أنه إذا طلمل الاوح فإهنا تطلمل عليه وذلك ألنه ال حياط للماء بال روح ، فإي قوام 

أي  فالراجح  ، وال يك أي هذا أوىل من تطليمل لدها أو رجلها وحنو ذلك ، البدي الاوح ، فعليه لقع الطال
 .طال  الاوح لقع فتطلمل به اةاأط ، ألنه ال حياط لليد بدوي روح
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 [والسن والشعر والظفر ونحوه : ] قوله 
 وحنوه كالسمع والبصا ، فإهنا ال" ظفا  طالمل " أو " أو سنك طالمل " أو " يعا  طالمل : " إذا قال

ألي هذه األيياء تنفصل عن اإلنساي مع سالمته من غري عطب ، فإي الشخص قد حيلمل : تطلمل عليه ، قالوا 
 .يعاه ولقلم أظفاره ولقلع سنه وال لتضار ييء منه

والقول الثاين يف اةس لة وهو قول الشافعية واةالكية ؛ أي الطال  لقع، ألي اةذكور وهو الظفا والشعا 
وذلك ألي األصل بقاء عصمة  واألول أولىاستباحه الناس بالنكاح فيقع الطال  بتطليقه،  والسن وحنوها مما

النكاح وما ذكاه أهل القول األول من االستدالل فيه قوط فإي هذه األيياء اةذكورط تنفصل مع السالمة ، 
ك وكذلك اليد والاجل أو خبالف اإلصبع مثالً فإهنا ال تنفصل إال مع عطب فإهنا جتاح البدي ولت ذى البدي بذل

 .حنو ذلك
 [يصح أو إفهاماً  أنت طالق وكرره وقع العدد ، إال أن ينوي تأكيداً : وإذا قال لمدخول بها : ] قوله 

: " وقع العدد ، فإذا قال هلا" أنت طالمل ، أنت طالمل ، أنت طالمل : " إذا قال الماأته اليت قد دخل هبا
فإهنا تقع " أنت طالمل ، أنت طالمل ، أنت طالمل : " طال  اثنتني وإذا قالفإنه لقع ال" أنت طالمل ، أنت طالمل 

ثالثاً ، إال أي لنوي ت كيداً ، فإذا كانت بنيته ت كيد الطال  أو إفهامها أو إفهام السامع فإنه تقبل نيته حكماً، 
أعلم بلفظه وهذا اللفظ وتقبل ألضًا يف الباطن ولدلن بذلك فيما بينه وبني ربه مبا ادعاه بنيته ، وذلك ألنه 

حيتمل الت كيد واإلفهام وحيتمل التعدد فلما ثبت هذاي االحتماالي قبلت نيته ، لكن البد أي لكوي لنوي 
وقال " أنت طالمل ، أنت طالمل، أنت طالمل : " ت كيدًا لصح ، وأي لكوي اللفظ حيتمل ذلك ، فإذا قال هلا

: وقال هلا غداً " أنت طالمل : " اتصلت ، لكن إذا قال هلا اليومنولت الت كيد فإنه لقبل معه ألي هذه اجلمل قد 
وقال أرلد الت كيد، فإي هذا ال لقبل منه ألي هذا ال لكوي منه ت كيدًا ، فالت كيد متصل " أنت طالمل " 

 .بالكالم كسائا التوابع واإلفهام نوع منه
كاي ال ميكن مع لفظه الت كيد إمنا لقبل منه حيث أمكن الت كيد أو أمكن اإلفهام أما إذا  : إذي 

 .واإلفهام فإنه ال لقبل منه
 [اثنتان  وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها ، أو قبلها أو معها طلقة  وقع: ] قوله 

أنت : " أو" أنت طالمل فطالمل : " أو" أنت طالمل مث طالمل : " أو" أنت طالمل بل طالمل : " إذا قال هلا
أنت طالمل معها طلقة : " أو" أنت طالمل قبلها طلقة : " أو" أنت طالمل بعدها طلقة : " أو قال" طالمل وطالمل 

وقعت طلقتاي ، وذلك ألي مثل هذه األلفاظ ظاهاط يف التغالا ، فالثالث األول حاوف عطف ، وحاوف " 
أنت طالمل بعدها : " العطف األصل فيها اةغالاط ، فعليه ظاها لفظه أنت طالمل طالقاً آخا ، كذلك إذا قال هلا
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وحنو ذلك، فإنه ال لقبل ادعاؤه " أنت طالمل طلقة معها طلقة : " أو" أنت طالمل قبلها طلقة : " أو" طلقة 
الت كيد وال ادعاؤه اإلفهام ، ألي الت كيد واإلفهام هنا احتمال بعيد، لكن لو كاي  يف الباطن أراد الت كيد فإنه 

 . احلكم الظاها فإي القاضي حيكم عليه مبا لقتضيه لفظهلدلن بذلك فيما بينه وبني ربه ، وأما يف
 [وإن لم يدخل بها بانت باألولى ولم يلزمه ما بعدها : ] قوله 

أو حنو ذلك، فإهنا تبني باألوىل " أنت طالمل مث طالمل : " إذا كانت اةاأط غري مدخول هبا وقال هلا
فبهذه " أنت طالمل : " ني بطلقة واحدط فقوله هلاوحينئٍذ تكوي عليها طلقة واحدط ألي غري اةدخول هبا تب

اللفظة األوىل تبني منه، فإذا كار بعدها طلقتني مثاًل فإي هاتني الطلقتني األخالني قد وقعتا يف حالة البينونة ، 
وطال  البائن ال ميضي، فعلى ذلك له أي لتزوجها من غري ايكراط أي تنكح زوجًا غريه ، فيعقد عليها عقداً 

 . جدلداً 
 [والمعلق كالمنَجِز في هذا : ] قوله 

أنت طالمل أنت طالمل : " ، فاةنجز أي كقوله" إذا دخلت الدار ف نت طالمل طالمل : " اةعلمل كقوله
" إذا دخلت الدار ف نت طالمل مث طالمل مث طالمل : " ، فلو أي رجاًل قال الماأط غري مدخول هبا" أنت طالمل 

 .الدار ، وال لقع عليها الثاين وال الثالث ألهنا أصبحت بائناً باألوىل فإهنا تبني منه باألوىل إذا دخلت
 فصل

 هذا الفصل يف االستثناء يف الطال  وأحكامه
 [ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطالق والمطلقات : ] قوله 

تاجع إىل ما هو لصح من الزوج أي لستثين النصف ف قل من عدد الطال  ومن عدد اةطلقات ، هذه اةس لة 
ماجح يف علم األصول وهو مذهب احلنابلة من صحة استثناء النصف ف قل ، أما استثناء الكل أو األكثا فإنه 

فهذا استثناء كل وال لصح ، فيكوي قد أقا مبائة وال لصح " علي مائة لاير إال مائة " ال لصح فإذا قال لزلد 
فال لصح االستثناء ولكوي قد أقا باةائة أما إذا استثا النصف " على مائة إال تسعني: "استثناؤه، ولو قال لزلدٍ 

فإي االستثناء لصح، فعلى ذلك إذا " له علي مائة إال أربعني: " أو" له علي مائة إال مخسني: " ف قل ك ي لقول
المل ثالثًا إال أنت ط: " أو األكثا فقال" أنت طالمل ثالثًا إال ثالثًا : " طلمل اماأته ثالثًا واستثا الكل فقال

أنت طالمل اثنتني : " فإي االستثناء ال لصح وتكوي طالقاً ثالثاً، أما إذا استثا النصف ف قل ك ي لقول" اثنتني 
 :ي االستثناء لصح ولذا قال اةؤلففإ" أنت طالمل ثالثاً إال واحدط " أو " إال واحدط 

 [ثالثاً إال واحدة فطلقتان : إن قال أنت طالق  طلقتين إال واحدة ، وقعت واحدة ، و : فإذا قال ] 
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نسائي : "نسائي األربع طوالمل إال واحدط، فيصح االستثناء ولو قال: " كذلك يف اةطلقات، فلو قال
 .، فيصح االستثناء"األربع طوالمل إال اثنتني

 [وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات : ] قوله 
واستثا بقلبه " نسائي طوالمل وله ثالث : " اةطلقات صح ذلك ، ك ي لقولفإذا استثا بقلبه من عدد 

فالنه فإي هذا االستثناء لصح يف احلكم ، وأما يف الباطن أي يف النية فال إيكال فيه أنه لصح أي ب ي لدلن 
د به يف ذلك فيما بينه وبني ربه ، وأما يف احلكم فكذا لك يف اةذهب ، وذلك ألي اللفظ العام قد لاا

 .اخلصوص وحينئٍذ فهذه النية تصاف اللفظ إىل بعض أفااده
والقول الثاين وهو روالة عن اإلمام أمحد وهو مذهب الشافعية أي الطال  لقع كما تلفظ به وال عربط 

، وذلك ألي احلكم إمنا لعترب بالظاها ، والظاها من لفظه أي نساءه كلهن  القول الراجحبنيته ، وهذا هو 
يحكم عليه مبا اقتضاه ظاها لفظه، وأما نيته فهي بينه وبني ربه، فإي مل لكن هنا  تاافع أمام القاضي طوالمل ، ف

فإنه إي علم من نفسه الصد  فإنه لبقي اماأته وأما إي علم من نفسه الكذب فإهنا ال حتل له إي كاي الطال  
 حكمًا ، فال لدلن بذلك وال حيكم به ؛ أي بائنًا وإال فإنه حيسبها طلقة ، وأما يف الطلقات فال ال دلنًا وال

ونوى يف قلبه إال واحدط فال لعترب هبذا االستثناء اةنوي " أنت طالمل ثالثًا : " باالستثناء، فإذا قال رجل الماأته
إي كنت : " غري اةتلفظ به يف احلكم وذلك للتعليل اةتقدم يف اةس لة السابقة، وكذلك ال لدلن بنيته فال لقال

ال لقال ذلك ، وذلك ألي العدد نص فيما لتناوله ؛ أي ليس هنا   احتمال، " دقاً فيما نولته فهي اماأتك صا
فإنه " نسائي طوالمل " فليس هنا  أي احتمال أخا ممكن خبالف ما إذا قال " أنت طالمل ثالثًا : " فإي قال

مالته وأما ما ال حيتمله اللفظ فال ، وإال حيتمل أي لالد البعض  فالنية إمنا تصاف اللفظ احملتمل إىل أحد حمت
جلاز العمل بالنية اجملادط يف النكاح والطال  وحنو ذلك ، وهذه اةس لة متفاعة على قول مجهور أهل العلم من 

" نسائي األربع طوالمل : " إلقاع طال  الثالث ثالثاً وإال فالااجح أي طال  الثالث واحدط، ومثل ذلك إذا قال
" ثالثتكن : " وقوله" نسائي األربع : " ونوى إال واحدط فال عربط بنيته ألي قوله" ثتكن طوالمل ثال: " أو قال

 .هذا عدد والعدد نص فيما لتناوله وعليه فالنية ال تصافه كما تقدم تقالاه
 [أربعكن إال فالنة طوالق  صح االستثناء : وإذا قال : ] قوله 

 .صحيحوذلك ألي هذه اةاأط قد خاجت باستثناء 
 [وال يصح استثناء لم يتصل عادة : ] قوله 
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ب ي لتبع اةستثا : لشكرط يف االستثناء أي لتصل يف العادط ، لتصل لفظًا أو حكماً، اتصاله لفظاً 
نسائي " فاطمة هي اةستثا وقوله " إال فاطمة : " فقوله" نسائي طوالمل إال فاطمة : " اةستثا منه ، فإي قال

 . منه ، فهنا قد تبع اةستثا اةستثا منه تبعه لفظاً فاالستثناء صحيحاةستثا" طوالمل 
فهو مل لتبعه لفظًا لكنه تبعه حكماً، وذلك فيما إذا كاي هنا  فاصل بني اةستثا : وأما اتصاله حكماً 

: عل مث لقولمث لعطس أو لس" نسائي طوالمل : " واةستثا منه ، وكهاي الفاصل ال لقطع يف العادط ، كهه ي لقول
فال تطلمل عليه وذلك ألي االستثناء متصل يف العادط لكنه ليس متصل لفظًا بل هو متصل " إال فالنة " 

 .حكماً 
 [فلو انفصل وأمكن الكالم دونه بطل : ] قوله 

: " مث تكلم بكالم أجنيب أو سكت سكوتًا طولاًل لقطع يف العاف مث قال" نسائي طوالمل : " فإذا قال
فإي الطال  لقع على كل نسائه وال لصح استثناؤه ، وذلك لوجود االنقطاع ، فهذا الطال  الذي " إال فالنة 

تلفظ به ال ميكن رفعه مبثل هذا االستثناء اةنقطع أما االستثناء اةتصل فإنه جيعل اللفظ مجلة واحدط ، أي جيعل 
 .اةستثا منه و اةستثا مجلة واحدط ال لقع الكالم إال بتمامها 

 [وشرطه النية قبل كماِل ما استثنى منه : ] قوله 
إال فالنة : " مث استدر  وقال" نسائي طوالمل : " هذا احلكم يف االستثناء ويف الشاط ، فلو قال رجل  

ال لنوي استثناء هذه اةاأط اةستثناط بل نواه بعد إمتامه اللفظ ، فاالستثناء " نسائي طوالمل : " فهو عندما قال" 
مث استدر  " أنت طالمل: " ولقع الطال  على كل اةستثا ، وكذلك الشاط، فلو أي رجاًل قال الماأته ال لصح

ألي الشاط واالستثناء لصافاي : فالشاط هنا ال لصح ألنه مل لنوه أثناء اللفظ قالوا " إي دخلت الدار : " فقال
 .مل فتدخل فيه ميني اةنجز واةعلاللفظ عن مقتضاه فوجب أي لقكرنا به لفظاً ونية يف

أنه هو ما لدل عليه كالم اإلمام أمحد ، وأي : " وختار ييخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم ، وذكا ييخ اإلسالم 
أي االستثناء : ، واختاره من اةت خالن الشيخ عبدالامحن بن سعدي"عليه كالم متقد مي أصحاب اإلمام أمحد 
 .به اليمني ال اإللقاع لصح وإي مل لنو  اةستثا منه فيما لقصد 

والتقولن لشيٍء إني فاعل ذلك غدًا إال أن  واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة ، فمن ذلك قوله تعالى 
 .، فجمهور اةفسالن أي هذا فيمن نسي االستثناء يشاء اهلل 

: " و الصواب وه: والقول الثاين عند اةفسالن أنه لعم من نسي االستثناء ومن مل لنسه قال ابن القيم
وقد " س فعل غدًا : " ، فالاجل إذا قال" وعلى كال التفسريلن فإي اةس لة اةتنازع فيها داخلة يف هذه اآللة 

فهذا اإلستثناء نافع مع أنه مل لنوه مع لفظه ، فكذلك يف هذه اةس لة " إي ياء اهلل " نسي أي لستثين مث قال 
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ألطوف الليلة على سبعني : " حيحني ، أي سليماي عليه السالم قالاةتنازع فيها ، ومن ذلك ما ثبت يف الص
فلم  : )  قال النبي فلم لقل ، " إي ياء اهلل : " فقال له اةلك" حتمل كل اماأط فارسًا جياهد يف سبيل اهلل 

بيل إال واحدًا قد بقي أحد شقيه ، ولـوا قال إن شـاء اهلل لجاهدوا في س –أي من نسائه  -تحمل شيئًا  
في  ومن ذلك قوله بعد الكالم نافع ومؤثا، " إي ياء اهلل : " ، فهذا احلدلث دل على أي قوله (اهلل 

إال : ) فقال " ال اإلذخر إ" المتفق عليه لما نهى عن قطع شوك مكة و حشيشها قال له العباس 
 .وهذا هو القول الراجح لقوة أدلته، ولهم لكن قد نوى االستثناء (اإلذخر

 الطالق في الماضي والمستقبلباب 
 [لم يقع  أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ، ولم ينو وقوعه في الحال: إذا قال : ] قوله 

أنت : " أو حنو ذلك فإي الطال  ال لقع ، وكذلك إذا قال" أنت طالمل أمس : " إذا قال الزوج الماأته
الستباحة النكاح يف اةضي ، وذلك ليس  فالطال  ال لقع ، وذلك ألي فيه رفعاً " طالمل قبل أي أنكحك 

للمكلف ، فاةكلف إمنا له رفع االستباحة يف احلال أو يف اةستقبل، وأما رفع إباحة الفاج وغريه مما لباح يف 
هذا قيد يف عدم الوقوع لكن لو " ومل لنو وقوعه يف احلال مل لقع :" ، قوله. النكاح يف اةضي فليس له ذلك

وهو لنوي الوقوع يف احلال أي أي " أنت طالمل أمس : ال فإي الطال  لقع ، فإذا قال نوى الوقوع يف احل
أنه ال لقع وهو :الطال  واقع عليها يف احلال استنادًا إىل وقوعه يف اةضي فإنه لقع ، والقول الثاين يف اةس لة 

فظه يف اةضي ، فكما لو كانت أظها وذلك ألي النية ال حيتملها لفظه ، فهو لنوي وقوع الطال  يف احلال ، ول
 .النية جمادط ، والنية اجملادط ال لقع معها الطال 

 
 

 [وإن أراد بطالق سبق منه أو من زيد وأمكن قُبل : ] قوله 
" أنت طالمل أمس : " هو إنشاء الطال  ، لكن لو كاي خمرباً ، فقال هلا –فيما تقدم  -الذي ال لقع 

وقال أرلد بذلك طالقًا سابقًا مين " أنت طالمل أمس : " شاء ، فإذا قالمن باب اإلخبار وليس من باب اإلن
أو طالقاً سابقاً من غريي ، وأمكن هذا ، وذلك ب ي لكوي صادقاً يف قوله فقد طلقها هو قبل ، أو طلقها زوج 

ك وال آخا قبله ، فإنه لقبل ألي لفظه حيتمله ، وأما إذا مل لكن ذلك ، وذلك ب ي ال لكوي طلقها قبل ذل
لكوي هلا زوج قبله فإي الطال  لقع ، وذلك ألنه حينئٍذ لكوي قد أخرب عن قول له فيكوي يف ذلك إقاار لتعلمل 

 .به حمل غريه وهو اةاأط وحينئٍذ ال لقبل يف احلكم ، لكنه لدّلن بنيته اليت لدعيها فيما بينه وبني ربه
 [لق فإن مات أو ُجّن أو خرس قبل بيان مراده لم تط: ] قوله 
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مث جن أو مات أو خاس قبل بياي مااده فإهنا ال تطلمل إعمااًل " أنت طالمل أمس : " إذا قال هلا
للمتبادر من لفظه أنه إنشاء ، واإلنشاء للطال  يف اةضي ال لقع منه الطال  ، وألضًا عصمة النكاح ثابتة فال 

أنه لنوي بذلك طالقًا سابقًا وقد كاي من باب اإلخبار وادعى " أنت طالمل أمس : " تزال بالشك ، فإذا قال
طلقها طالقاً سابقاً ، لكنه قال هلا ذلك يف حالة غضب أو عند سؤاهلا الطال  فإنه ال لقبل قوله وذلك لوجود 

 .قالنة احلال اليت تكذب قوله
 [طالق قبل قدوم زيٍد بشهر : وإن قال : ] قوله 

وال لدري مىت لقدم زلد ، فيحتمل أي لقدم بعد " شها أنت طالمل ثالثًا قبل قدوم زلٍد ب: " إذا قال هلا
يها من اليوم وحيتمل أي لكوي بعد يها من الغد ، وحيتمل أي لكوي بعد يهالن ، وعليه تبقى اةاأط معلقة 
وال حيل له أي لط ها وذلك ألنه يف كل لوم حيتمل أي لكوي هو اليوم الذي لكوي قدوم زلٍد بعده بشها ، 

 .ه أي لط ها إي كاي الطال  لبينها وجتب هلا النفقة ألهنا حمبوسة ألجلهوعليه فال حيل ل
 [فقدم قبل مضيه لم تطلق : ] قوله 

فقدم زلد بعد أسبوع ، فإي اةاأط ال تطلمل ، وذلك كما لو " أنت طالمل قبل قدوم زلٍد بشها :" فإذا قال
م بعد أسبوع فحينئٍذ لكهوي الطال  قهد ألي طالقه لكوي يف اةضي ، ألي زلدًا قهد" أنت طالمل أمس :" قال

 .وقهع يف اةضي ، ألي قبل قدوم زلد بشها مضياً 
 [وبعد شهٍر وجزٍء تطلق فيه يقع : ] قوله 

فإذا جاء بعد يها وجزء فإنه لقع " أنت طالمل " أي إذا جاء بعد يها وجزء أي حلظة لقع فيها قول 
 .الطال  عليها وذلك لوجود الصفة اةذكورط

 
 [فإن خالعها بعد اليمين بيوٍم ، وقدم بعد شهٍر ويومين صح الخلع ، وبطل الطالق : ]  قوله

وبعد لوم خالعها ، مث قدم زلد بعد يها ولومني ، فتبني " أنت طالمل قبل قدوم زلٍد بشها : " إذا قال
ذلك اخللع صحيح لثبوت الزوجية ولبطل الطال  ألنه لنا أي اةاأط كانت يف عصمته حني اةخالعة ، فعلى 

 .صادف اماأط بائناً يف اخللع
 [وعكسها بعد شهر وساعة : ] قوله 

مث خالعها وبعد يها " أنت طالمل قبل قدوم زلٍد بشها : " أي حلظة لقع مبثلها الطال  ، فإذا قال هلا
ال  صحيح واخللع باطل ، واخللع إمنا لصح وساعة  قدم زلد ، فاةخالعة هنا صادفت بينونة ، وعليه فالط

 .حيث مل لكن حيلة ، أما إذا كاي حيلة فإنه ال لصح كما تقدم
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 [طالق  قبل موتي طلقت في الحال : وإن قال : ] قوله 
فإهنا تطلمل يف احلال، وذلك ألنه ما من وقت إال وهو قبل " أنت طالمل قبل مويت : " إذا قال لزوجته

فإي هذا اجلزء لفيد التصغري فيكوي يف اجلزء الذي لليه اةوت أي يف آخا " قبيل مويت " : موته ، أما لو قال
 .حلظات عماه
 [وعكسه معه أو بعده : ] قوله 

فإي الطال  ال لقع وذلك ألي البينونة حتصل " أنت طالمل مع مويت أو بعد مويت : " فلوا قال الماأته
ا تعتد وتنكح زوجًا آخا بعده ، وعلى ذلك فإي هذا الشاط باةوت فإذا مات الزوج بانت منه اماأته، لذ

 .لصادفها بائناً والبائن ال لقع عليها الطال 
 فصل

المستحيل لم تطلق  وأنت طالق  إن طرِت أو صعدت السماء أو قلبِت الحجر ذهبًا ونحوه من: ] قوله 
] 

وحنوه من " قلبت احلجا ذهبًا  أنت طالمل إي طات إىل السماء أو صعدت السماء أو: " إذا قال الماأته
اةستحيل فإهنا ال تطلمل وذلك ألي هذه الصفة ال توجد ، فهذه الصفة اليت علمل الطال  عليها ال توجد ، 

 .والطال  إمنا لقع حيث وجدت هذه الصفة والصفة هذه ال توجد ألهنا من اةستحيالت
 [وتطلق في عكسه فوراً : ] قوله 

فقد علمل الطال  على عدم فعل اةستحيل ، وعدم " تستطيعي أي تصعدي السماء أنت طالمل إي مل " إذا قال 
 .فعله معلوم يف احلال ، فيعلم حتققه يف احلال فيقع الطال  فوراً 

 [وهو النفي في المستحيل مثل ألقتلن الميت أو ألصعدن السماء ونحوهما: ] قوله 
 صعدي السماء وحنومها ، ففي مثل هذهفهذه أمور مستحيلة ، فاةيت ال ميكن قتله ، وكذلك أل 

اةسائل لقع الطال  يف احلال ألنه علمل طالقه على عدم فعله للمستحيل وعدم فعله للمستحيل معلوم 
 .يف احلال كما لو قال أنت طالمل ألقتلن اةيت أو إي مل أقتل اةيت 

 [وأنت طالق اليوم إن جاء غد  لغو : ] قوله 
ألي مقتضى لفظه : فإي ذلك لكوي لغواً، قالوا " طالمل اليوم إي جاء غٌد أنت " إذا قال رجل الماأته 

إلقاع الطال  يف هذا اليوم حيث جاء الغد فيه ، ومعلوم أي جميء الغد يف اليوم أما ال ميكن ، وعليه فإي هذا 
 .لكوي من باب اللغو
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احلال ألي جميء الغد معلوم  والقول الثاين يف اةس لة وهو قول القاضي من احلنابلة أي الطال  لقع يف
 .أنه لكوي طالقاً اليوم وذلك ألي جميء الغد أما معلوم فالراجحقطعاً 

 [أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال : وإذا قال : ] قوله 
فإي الطال  " يف هذه السنة " أو " هذا اليوم " أو " أنت طالمل يف هذا الشها " إذا قال الاجل الماأته 

لقع يف احلال ، وذلك ألنه جعل اليوم وجعل الشها وجعل السنة ظافًا لطالقه وهذا حيصل يف كل جزء من 
 .أجزاء اليوم ويف كل جزء من أجزاء الشها ويف كل جزء من أجزاء السنة

 [في غٍد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله : وإن قال : ] قوله 
فإهنا تطلمل يف أوله ، وذلك ألي جعل " و يف رمضاي أنت طالمل يف السبت أو يف غٍد أ" إذا قال 

 .رمضاي ظافاً لطالقه فكل جزء من رمضاي لصح أي لكوي ظافاً هلذا الطال  وهذا هو ظاها لفظه
 [أردُت آخر الكل ُدين وقبل : وإن قال : ] قوله 

بينه وبني ربه ، وذلك  قُبل منه يف احلكم ودلن بنيته فيما" أنا مل أرد أوله وإمنا أردت آخاه " فإذا قال 
ألي نيته حيتملها لفظه ، وذلك ألي وسط الشها وآخاه منه وعليه فال تطليمل عليه إال يف آخا الشها ، لكن إذا 

فهنا قد جعل الطال  يف غٍد كله فال بد وأي لشمل " يف " ومل لقل " لوم السبت " أو " أنت طالمل غداً " قال 
عليه بالظاها يف نيته ، ألي نيته ختالف ظاها لفظه وال حيتملها اللفظ ،  اليوم كله الطال  ، وعليه فال حيكم

وقال أردت آخا النهار ، فإي ذلك ال لقبل منه وذلك ألي مقتضى " أنت طالمل غداً أو لوم السبت " فإذا قال 
الف ظاها لفظه وقوع الطال  عليها يف اليوم كله وأهنا يف كل جزء من أجزاء ذلك اليوم طالمل وعليه فنيته خت

والذي لفظه ، وعلى ذلك فال لقبل قوله يف احلكم ، واةشهور يف اةذهب ؛ أنه ال لُّدي به فيما بينه وبني ربه ، 
وهو قول يف اةذهب أنه لدلن فيما بينه وبني ربه بنيته وذلك ألي اللفظ حيتمل ذلك من باب اجملاز ،  يترجح

 .أي أنت طالمل بعض غٍد أو بعض لوم السبت
 

 [وأنت طالق إلى شهٍر طلقت عند انقضائه : ] ه قول
فإي اةاأط تطلمل عليه عند انقضاء الشها وعند " إىل سنة " أو " أنت طالمل إىل يها " إذا قال هلا 

والطال  ال غالة آلخاه كمها هو معلوم " إىل يها" انقضاء السنة ، وذلك ألنه جعل للطال  غالة وهي قوله 
أي ابتداًء للطال  بعد مضي الشها ، وكذلك إذا " إىل يها " له ، فعلى ذلك قهوله فتعني أي تكوي الغالة ألو 

 ".أنت طالمل سنة " قال 
 [إال أن ينوي في الحال فيقع : ] قوله 
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 .فإذا نوى ذلك يف احلال فإي الطال  لقع
 [وطالق  إلى سنٍة تطلق باثني عشر شهراً : ] قوله 

 .اأط تطلمل عليه مبضي اثين عشا يهااً فإي اة" أنت طالمل إىل سنة " إذا قال 
 [فإن عرفها بالالم طلقت بانسالخ ذي الحجة : ] قوله 

، فإذا مضى الشها الذي هو " إذا مضى الشها " أو قال " أنت الطال  إذا قضت السنة " فإذا قال 
الماأته وهو يف العايا فيه أو مضت السنة اليت هو فيها وإي كاي يف آخاها فإهنا تطلمل عليه ، فلو أي رجاًل قال 

العهدلة احلضورلة و عليه فتطلمل اةاأط " أل " هي " أل " فهنا " أنت طالقة إذا مضى الشها " من ذي احلجة 
" أنت طالمل إذا مضت السنة " ، إذا مضى هذا الشها الذي هم فيه ، كذلك إذا قال يف يها ذي القعدط 

انسالخ يها ذي احلجة، وإي قال أردت اثين عشا يهااً فتطلمل عليه إذا مضت السنة اليت هو فيها وذلك ب
 .قُب َل حكماً 

 :فائدة
ال تطلمل وجعل : ، مث تبني أهنا مل تكن زنت، فقال أيب عقيل" هي طالمل : " إذا قيل له قد زنت اماأتك فقال

 .السبب كالشاط اللفظي وهو قول عطاء وهو الظاها ك نه قال إي زنت فهي طالمل
 الشروطباب تعليق الطالق ب

 :والشاط هنا لنقسم إىل قسمني " إي دخلت الدار ف نت طالمل " أي بالشاوط اللغولة كقوله لزوجته   
أي مع حصول هذا الشاط  -وهو الذي لقصد اةشكرط فيه إلقاع الطال  مع حصوله : ياط حمض : األول 

فهده ياوط " ف نت طالمل  إي دخلت الدار" أو قال " إي جاء رمضاي ف نت طالمل " ، فإذا قال لزوجته  -
أي ابن عما س له نافع عن رجل قال : حمضة لقصد هبا إلقاع الطال  مىت حصل الشاط ، ويف البخاري معلقاً 

 .إي دخلت الدار فهي بائن: فقال " أنت طالمل البته إي دخلت الدار " الماأته 
عه احلض أو اةنع لنفسه أو الماأته أو الشاط الذي ال لقصد معه إلقاع الطال  وإمنا لقصد م: و القسم الثاين 

وهو ال لقصد إلقاع الطال  بل " إي خاجت من الدار بغري إذين ف نت طالمل " لغريمها ، ك ي لقول الماأته 
إي مل أفعل كذا " أو لقول " إي مل تدخل يف داري فاماأيت طالمل " لقصد منعها من اخلاوج ، أو لقول اآلخا 

ا لقصد معه احلض أو اةنع وهو ما لسمى باحللف بالطال  ، فليس اةقصود وحنو ذلك مم" فاماأيت طالمل 
بل اةقصود أي تكوي اجلملة اليت فيها تعليمل الطال  مبعا اليمني ، " والطال  " باحللف بالطال  أي لقول 

 " .ل الدار واهلل ألطلقن اماأيت إي مل تدخ" ك نه قال " إي مل تدخل الدار فاماأيت طالمل " فإذا قال للاجل 
 .فجمهور أهل العلم أنه لقع الطال  فيها إذا وقع الشاط وذلك حلصول الشاط الذي علمل الطال  به  
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وذهب أهل الظاها وهو قول طائفة من السلف واخللف وهو اختيار ييخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم اجلوزلة 
 :ولكفاها ، واستدلوا مبا ل يت  واختاره الشيخ حممد بن عبدالوهاب أي الطال  ال لقع وأهنا ميني

أي هذه األلفاظ أمياي باتفا  أهل اللغة ، وعليه عاف الفقهاء كما ذكا ييخ اإلسالم ، وعليه فيدخل : أواًل 
إني إن شاء اهلل ال أحلف : )  وفي قوله  قد فرض اهلل لكم تحلة أيمانكم  : عموم قوله تعالى يف 

 (.ال أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني على يمين فأرى غيرها خيراً منها إ
أي العربط بالنيات واةقاصد ال باأللفاظ ، فاألحكام ال تكرتب على األلفاظ إال إذا كاي اةتكلم قاصداً : ثانياُ 

 .اةعا وهنا ليس األما كذلك فهو ال لقصد الطال  وإمنا لقصد احلث واةنع
أنا لومًا لهودلة " البيهقي وغريه عن أيب رافع ؛ أي موالته قالت له ولستدل على هذا بالقصة اليت رواها : ثالثاُ 

ولوماً نصاانية وعبيدي كلهم أحاار ومايل كله يف سبيل اهلل وأمشي على قدمي إىل بيت اهلل إي مل تطلمل اماأتك 
ا يف ، فإذا كاي هذ" تكفا عن ميينها " فس ل ابن عما وابن عباس وعائشة وحفصة وأم سلمة فكلهم قال " 

يف العتمل ويف النفقة ويف الصدقة اةستحبة اليت لتشوف الشارع إليها إذا كاي هذا يف ذكاه ف وىل أي لكوي يف 
 .وهذا هو القول الراجح لقوة أدلتهالطال  الذي لبغضه الشارع ، 

 [ال يصح إال من زوج : ] قوله    
فال تطلمل عليه عند " نة فهي طالمل إي تزوجت فال" ال لصح الطال  اةعلمل إال من زوج ، فلو قال   

ال نذر البن آدم فيما ال : ) فيما رواه الترمذي وغيره والحديث حسن  لقول النبي مجاهري أهل العلم ، 
يا أيها  وقال تعالى وهي أجنبية عنه ،  (يملك وال عتق له فيما ال يملك وال طالق له فيما ال يملك 

 .، فاتب الطال  على النكاح فال طال  قبل نكاح طلقتموهن الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
 [فإذا علقه بشرٍط لم تطلق قبله : ] قوله   
، مل تطلمل قبله لعدم حصول الشاط الذي قد علمل " إي خاجت الدار ف نت طالمل " هذا ظاها ، فإذا قال  

 .الطال  به
 [عجلته : ولو قال : ] قوله 

فهنا ال  أي عجلت الطال  اةعلمل ،" عجلته " مث قال " جاء يها رمضاي  أنت طالمل إي" إذا قال الماأته 
إىل ذلك  لنفعه هذا فال ميكنه أي لعجله بل لقع يف الوقت الذي قد ياطه فيه ، قالوا ؛ ألنه ليس له من سبيل

طالقاً آخا  فهو معلمل بزمن مستقبل فلم لكن إليه من سبيل ال بتصالح وال بت خري ، وعليه فإذا أراد أي لطلقها
أهل العلم  فإنه لطلقها حينئٍذ فإي كانت يف عصمته يف رمضاي طلقت طالقًا آخا هذا هو مذهب مجهور

ويف ذكا مجهور األصحاب نظا وذلك " وهذا هو مذهب مجهور أصحاب اإلمام أمحد ، قال ييخ اإلسالم 
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وفيما ، " جلملة سواء يف ياع أو ياطاد يف اأنه ميلك تعجيل الدلن وال فا  بني حقو  اهلل تعاىل وحقو  العب
 .قاله رحمه اهلل قوة واهلل أعلم

 [وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال : ] قوله 
سبمل لساين بالشاط ، إذي هو لالد أي لوقعه فإنه " مث قال " إي دخلت الدار ف نت طالمل " إذا قال 

 .لقع يف احلال ألنه أقاه على نفسه مبا هوأغلظ 
 [أردت إن قمِت لم يقبل حكماً : أنت طالق وقال : وإن قال : ] قوله 

فإي هذا ال لقبل يف احلكم ألي هذا خالف الظاها " أردت إي قمت " مث قال " أنت طالمل " إذا قال 
هذا جيعله طالقاً " أردت إي قمت " أراد الطال  اةنجز وكونه لقول هذا لدل على أنه " أنت طالمل " ، فقوله 

معلقًا وهذا خالف الظاها اةتقدم واحلكم إمنا لتعلمل بظاها األلفاظ ، وأما يف الباطن فإنه لدلن بنيته فيما بينه 
 .وبني ربه

 [وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما ، وهي وحدها للتكرار : ] قوله  
 ".كلما " فاألدوات اةتقدمة ال تفيد التكاار سوى 

 [ا بال لم أو نية فوٍر أو قرينته للتراخي وكلها ومهم: ] قوله 
ومل تقكري هبا نية الفورلة أو قالنة الفورلة فإهنا " مل " األدوات اةتقدمة وكذلك مهما إذا مل تقكري هبا 

 .تفيد الكراخي
 
 
 [ومع لم للفور : ] قوله  

إذا مل " اخي ، ك ي لقول فإهنا تفيد الفورلة إال بقالنة تدل على الكر " مل " فإذا اقكرنت هبذه األدوات 
كلما مل تفعلي كذا " أو " أي وقت مل تفعلي كذا " أو " مىت مل تفعلي كذا " أو " تفعلي كذا ف نت طالمل 

 .فهي تفيد الفورلة" ف نت طالمل 
 [إال إن مع عدم نية فوٍر أو قرينٍة : ] قوله 

 .الفور أو القالنة فإهنا ال تفيد الفورلة ، مع عدم نية" مل " إذا اقكرنت هبا " إي"
إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقٍت أو من قامت ، أو كلما قمت فأنت : فإذا قال : ] قوله  

 [طالق  فمتى وجد طلقت 
 .فمىت وجد القيام فإهنا تطلمل يف أي لوم ويف أي ساعة



 

 
 

 

 هـ4141 / األولربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( طالقكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4103

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

37 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 [وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إال في كلما : ] قوله 
فقامت فإهنا تطلمل ، فإي قامت ماط أخاى فإهنا ال تطلمل فإي هذه  "إي قمت  ف نت طالمل " إذا قال 

فإذا قامت فإهنا تطلمل فإذا " كلما قمت ف نت طالمل " ، فإذا قال " كلما " األدوات ال تفيد التكاار خبالف 
وهو راجعها مث قامت ماط أخاى فإهنا تطلمل ألي كلما تفيد التكاار ، وقال ييخ اإلسالم التطلمل إال واحدط 

 .الراجح كما تقدم 
وإن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتاً ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر : ] قوله 

 [حياة أولهما موتاً 
ومل لنو الفور ومل تقم قالنة على الفورلة ومل لطلقها ، فإهنا " إي مل أطلقك ف نت طالمل " إذا قال الماأته 

 .، ألي هذه األداط للكراخي ، فإذا مات أحدمها علمنا احلنث تطلمل يف آخا حياط أوهلما موتاً 
ومتى لم أو إذا لم أو أي وقٍت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه : ] قوله 

 [ولم يفعل طلقت 
أي وقت مل " أو " أو إذا مل أطلقك ف نت طالمل " مىت مل أطلقك ف نت طالمل " إذا قال الماأته 

هبا فإذا قال ما تقدم ومضى وقت ميكن إلقاع " مل " فهذه األدوات تفيد الفورلة القكراي "  أطلقك ف نت طالمل
 .الطال  فيه ومل لفعل طلقت

 
 

وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثالث مرتبة فيه طلقت المدخول : ] قوله  
 [بها ثالثاً وتبين غيرها باألولى 

ومضى زمن ميكن إلقاع ثالث طلقات ماتبة فيه فإهنا تبني " ت طالمل كلما مل أطلقك ف ن" فإذا قال 
به اةدخول هبا ألنه لكوي بذلك قد وقع عليها الطال  ثالثًا ، وأما غري اةدخول هبا فإهنا تبني بطلقة ولكوي 

 .طالقاً بائناً بطلقة
مت فأنت وإن قمت فقعدِت ، أو ثم قعدت أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن ق: ] قوله 

 [طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد 
إي قمت " إذا علمل طالقه على ياطني ماتبني فال لقع الطال  إال هبذلن الشاطني ماتبني، فإذا قال هلا 

فإهنا " إي قمت مث قعدت  ف نت طالمل " فإذا قامت فقعدت فإهنا تطلمل ، وإذا قال هلا " فقعدت ف نت طالمل 
 .نه قد ياط ياطني ماتبني فال تطلمل إال بقعود مسبو  بقيام أل" تطلمل إذا قامت مث قعدت 
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 [وبالواو تطلق بوجودها ، ولو غير مرتبين : ] قوله 
فال لشكرط الكرتيب بل لكتفي باجلمع ، ألي الواو ال تفيد " إي قعدت وقمت ف نت طالمل " إذا قال 

فخاجت من الدار لكنها مل " طالمل  إي خاجت من الدار وذهبت إىل السو  ف نت" الكرتيب ، فإذا قال هلا 
 .تذهب إىل السو  ، فال لقع الطال  حىت جيتمع اةتعاطفاي بالواو

 [وبأو بوجود أحدهما : ] قوله 
فخاجت من الدار إىل أهلها أو خاجت " إذا قال إي خاجت من الدار إىل السو  أو إىل أهلك ف نت طالمل 

تفيد ذلك ، وما تقدم ذكاه حيث كاي بداللة اللغة  وأما " أو " من الدار إىل السو  فإهنا تطلمل ب حدمها ألي 
 .العامة فإنه حيكم عليهم مبا تقتضيه ألفاظهم عافاً 

 فصل
 [إن حضت فأنت طالق  طلقت بأول حيٍض متيقن : إذا قال : ] قوله 

النكاح وذلك لوجود الصفة اةشاوطة ، أما إذا كاي حيضاً مشكوكًا فيه فال ، ألي األصل بقاء عصمة 
 .، فالنكاح هو اةتيقن فال لزول بالشك

 [وإذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضٍة كاملة : ] قوله 
فهنا علمل الطال  حبيضة كاملة فإذا حاضت ماط واحدط " إي حضت حيضة ف نت طالمل " إذا قال هلا 

إي " فإي قال هلا وهي حائض  فإهنا تطلمل وهذا إمنا لكوي ب ول الطها ، ف ول طهاها لتم هلا حيضة كاملة ،
فإهنا ال تطلمل حىت تطها من حيضها اليت هي فيه ، فإذا طهات منه " حضت حيضة كاملة ف نت طالمل 

 .فحاضت حيضة كاملة فإهنا تطلمل ب ول الطها
 [وفي إذا ِحضِت نصف حيضٍة تطلق في نصف عادتها : ] قوله 

تطلمل يف نصف عادهتا ، فإذا كانت عادهتا فإهنا " إي حضت نصف حيضة ف نت طالمل " إذا قال هلا 
ستة ألام فإذا مت اليوم الثالث فإهنا تطلمل ، وعليه فال لُعلم نصف العادط حىت ميضي احليض كله وذلك ألي 

 .العادط قد تطول وقد تقصا
" إين قد حضت حيضة" واةشهور يف مذهب اإلمام أمحد أي اةاأط لقبل قوهلا يف احليض فإذا قالت 

ا لقبل ، وقال بعض احلنابلة ال لقبل إال بيمني إلحتمال كذهبا ، وعن اإلمام أمحد وهو قول أيب بكا فإي قوهل
أهنا تعطى خاقة فتضعها يف فاجها ، " من احلنابلة وصوبه صاحب اإلنصاف وهو أرجح األقوال الثالثة 

ن أي لعلم احليض من غري وذلك ألنه ميك" فتعطيها بعض النساء الثقات قطنة أو حنوها فتضعها يف فاجها 
جهتها فلم لقبل فيه القول اجملاد ، فالقول اجملاد إمنا لقبل حيث ال ميكن أي لعلم إال من جهة الشخص وأما 
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إذا كاي ميكن العلم به من غري جهته فإنه ال لقبل قوله وهنا ميكن أي لعلم احليض الذي ادعته وأنكاه الاجل ، 
إين " فقالت اةاأط " إي كنت تبغضيين ف نت طالمل " ف ما لو قال هلا ميكن أي لعلم من غري جهتها ، خبال

 .فإنه لقع الطال  ألنه أمها قليب وال لطلع عليه غهريها فهإي قهوهلا لصد  ألنه ال لعلم إال من جهتها" أبغضك 
 فصل

 [إذا علقه بالحمل فولدت ألقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف : ] قوله 
فولدت ألقل من ستة أيها سواء كاي الزوج لط  أو ال لط  " اًل ف نت طالمل إي كنت حام" إذا قال 

فحينئٍذ لعلم أهنا حامل ألهنا ةا ولدت ألقل من ستة أيها علمنا قطعًا أهنا حامل حني حلفه ، سواء كاي 
مل وهذا لط ها أو ال لط ها وعليه فإهنا تطلمل ، وإذا ولدت ألقل من أربع سنني وهو ال لط ها فنقطع أهنا حا

هو أكثا مدط احلمل يف اةذهب وعليه فتطلمل ، وقد تقدم أي اةدط القصوى للحمل غري حمددط كما يف كتاب 
الفاائض فإذا أتت به وهي فااٌش لزوجها و ال لط ها ولو كاي بعد أكثا من أربع سنني فهو ابٌن له ، وعليه 

 .سنني فتكوي حامالً عند قوله اةتقدم وإي أتت به ألكثا من أربعة
فإي وطيء بعد احللف و ولدت لستة أيها ف كثا من أول وطئه مل تطلمل إلمكاي أي لكوي احلمل من 

 .الوطء بعد احللف و األصل بقاء عصمة النكاح
 

 [إن لم تكوني حامالً فأنت طالق : وإن قال : ] قوله 
 .وهي عكس اةس لة السابقة"  إي مل تكوين حامالً اآلي ف نت طالمل " إذا قال 

 [حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة في البائن : ] قوله 
فهذا احلكم للمس لتني كلتيهما فإنه حيام عليه الوطء حىت لستربلئها حبيضة ، أي حىت تثبت بااءط 
الاحم من احلمل حبيضة واحدط فإذا حاضت فإنه لعلم أهنا ليست حبامل يف اةس لة األوىل فال تكوي طالقاً ، و 

ا كالم اةؤلف أنه ال حيام يف اةس لة األوىل وطؤها عقيب اليمني ما مل لظها هبا محل ويف اةس لة عنه و هو ظاه
الثانية لعلم أهنا ليست حبامل فتكوي طالقًا لكن هذا يف البائن فهي اليت حيام وطئها ،ي لكن لو كاي طالقاً 

 .اجعيرجعياً فله أي لط  ألي الاجل ال مينع من وطء اماأته يف الطال  ال
 [وهي عكس األولى في األحكام : ] قوله 

وهذا ظاها فاحلالة األوىل إثبات واةس لة الثانية نفي فعكس األحكام اةتقدمة يف اةس لة األوىل لثبت 
 .عكسها يف اةس لة الثانية فماذا قلنا يف اةس لة األوىل لقع الطال  فنقول يف اةس لة الثانية ال لقع الطال 

 [ن علق طلقة إن كـانت حـامالً بذكـر وطلقتين بأنثى فـولدتهما طلقت ثالثاً وإ: ] قوله 
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إي كنت حامالً بذكا ف نت طالمل طلقًة ، وإي كنت حامالً ب نثى ف نت طالمل طلقتني " إذا قال الماأته 
النظا يف فولدهتما طلقت ثالثًا لوجود الصيغتني اللتني وقع عليهما الطلقات ول يت ما يف هذه اةس لة من " 

 .آخا هذا الدرس
 [وإن كان مكانه إن كان حمُلك أو ما في بطنك لم تطلق بهما : ] قوله 

فإهنا " إي كاي ما يف بطنك " أو قال " إي كاي محلك " إذا قال هلا مكاي قوله إي كنت حاماًل قال 
ا ب ي لكوي ذكاًا أو ظاهاه احلص" ما يف بطنك" وقوله " محلك " ال تطلمل إي ولدهتما وذلك ألي قوله هنا 

 .أنثى وهو هنا بعضه ذكٌا و بعضه أنثى ، وعليه فال لقع الطال 
 فصل

إذا علق طلقة على الوالدة بذكر وطلقتين على الوالدة بأنثى فولدت ذكرًا ثم أنثى حياً : ] قوله 
 [أو ميتاً ، طلقت باألول وبانت بالثاني ولم تطلق به 

لطال  على احلمل وأما هنا فهو تعليمل له على الوالدط ، فإذا قال يف اةس لة اةتقدمة منها تعليمل ا
فولدت ذكااً مث ولدت أنثى " إي ولدت ذكااً ف نت طالمل طلقة وإي ولدت أنثى ف نت طالمل طلقتني " الماأته 

وإي كاي  حيًا كاي اةولود أو ميتاً طلقت باألول منها سواًء كاي ذكااً أو أنثى ، فإي كاي ذكااً فإهنا تطلمل طلقة
أنثى فإهنا تطلمل طلقتني فإذا ولدت ذكاًا فإهنا تكوي قد طلقت طلقًة ، فلما أتت بالثاين فإهنا ال تطلمل بالثاين 
لكنها تبني به، ألهنا بالثاين تكوي قد وضعت محلها واةاأط إذا وضعت محلها فقد خاجت من عدهتا وإذا 

 .خاجت من عدهتا فهي بائن منه
 [فية وضعهما فواحدة وإن أشكل كي: ] قوله 

فإذا أيكل كيفية وضعهما فال لدري آلذكا سابمٌل أم األنثى فواحدط ، وذلك ألي األصل بقاء النكاح 
 .والطلقة الثانية مشكو  فيها وعليه فتبني بواحدط

 فصل
إذا علقه على الطالق ، ثم علقه على القيام ، أو علقه على القيام ، ثم على وقوع : ] قوله 

 [مت طلقت طلقتين فيهما الطالق فقا
فقامت طلقت طلقتني " إي قمت ف نت طالمل " مث قال هلا " إي طلقتك ف نت طالمل " إذا قال الماأته 

 .، الطلقة األوىل بقيامها والطلقة الثانية بطالقها
وقع إي " مث قال " ؛ إذا قال هلا إي قمت ف نت طالمل " أو علقه على القيام ، مث على وقوع الطال  " وقوله 

 .فقامت فإنه لقع هلا الطال  اةعلمل األول ، وبوقوعه عليها لقع الطال  الثاين" عليك الطال  ف نت طالمل 
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 [وإن علقه على قيامها ثم على طالقه  لها فقامت فواحدة : ] قوله 
ةس لة هذه بعكس اةس لة األوىل ، فإذا علقه على قيامها مث على طالقها ، فالفا  بني اةس لة الثالثة وا

األوىل ؛ أي اةس لة الثالثة هي عكس األوىل ، والفا  بني اةس لة الثالثة واةس لة الثانية أي اةس لة الثانية فيها 
مث " ، أما يف اةس لة الثالثة فإنه قال " مث علقه على وقوع الطال  " وقوع الطال  فإنه قال يف اةس لة الثانية 

إي وقع عليك الطال  ف نت " وبني قوله " إي طلقت ف نت طالمل " وله ، وفا  بني ق" علقه على طالقها 
إي طلقتك ف نت " مث قال بعد ذلك " إي قمت  ف نت طالمل " واةس لة الثالثة هي إذا قال الماأته " طالمل 
لقع الطال  ليس " إي طلقتك ف نت طالمل " فإذا قامت فال لقع عليها إال طال  واحداً ، ألي قوله " طالمل 

ه إمنا بالشاط الذي قد وقع فهو طال  معلمل خبالف ما إذا علقه على وقوع الطال  فإنه مىت ما قلنا بوقوع من
 .الطال  فحينئٍذ حيصل الشاط

كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طالقي فأنت طالق فوجدا طلقت في : وإن قال : ] قوله 
 [األولى طلقتين وفي الثانية ثالثاً 

" فحينئٍذ لقع الطلقة األوىل وهي قوله " أنت طالمل " مث قال هلا " ف نت طالمل  كلما طلقتك" إذا قال 
" كلما وقع عليك طالقي ف نت طالمل" ولقع الطال  اةعلمل فيكوي عليها طلقتاي لكن لو قال " أنت طالمل 

 .فالثانية طلقة واقعة عليها فتقع هبا ثالثة
 :مسـألة 

إي وقع " الشافعي ، وهي فيما إذا قال الاجل الماأته  وهي تسمى بالساجية ؛ نسبة إىل ابن ُسالج
كما قال ييخ " وهو قول حمدث يف اإلسالم " قال ابن سالج الشافعي " عليك  طالقي ف نت طالمل قبله ثالثاً 

مسبو  بثالث وعليه فهو طال  منفي وليس بشيء " أنت طالمل " ، ألي قوله " قال ال لقع ييء " اإلسالم 
ف نت " والطلقة الاابعة ليست بشيء ، وما دام أهنا ليست بشيء فكذلك ما قبلها ، وهو قوله  ألنه طلقة رابعة

أي كذلك الذي علقت عليه ليس بشيء فما دام منفياً فال ميكن أي لثبت ما لكرتب عليه ، " طالمل قبله ثالثاً 
 .هذا هو قول ابن سالج وهو كما تقدم قول حمدث يف اإلسالم

إي وقع عليك طالقي " لقع طلقة ، وقد قال " أنت طالمل " ع الطال  ثالثاً ، فقوله وقال احلنابلة ؛ لق
فنختار من هذه الثالث اثنتني فتكوي طالقًا ثالث ، واختار ييخ اإلسالم ابن تيمية " ف نت طالمل قبله ثالثًا 

ف نت طالمل قبله " قوله  ، وأما" أهنا ال تطلمل إال واحدط يف قوله أنت طالمل " وهو قول ابن عقيل من احلنابلة 
فعلى القول بصحة طال  الثالث بكلمة واحدط ، وقد تقدم أي ييخ اإلسالم ال خيتار هذا القول " ثالثًا 

وعليه فما نذكاه هو دليل ابن عقيل فعلى القول بصحة طال  الثالث لكوي من الطال  اةاضي والطال  يف 
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إذا علمل طلقة على الوالدط بذكا " دط ، و يف قول اةؤلف اةضي ال لقع ، فالااجح أنه تقع عليها طلقة واح
، إي ولدهتما فإهنا تطلمل ثالثاً كما تقدم تقالاه وكذلك يف احلمل ، وهذا فيه نظا ، فإي مااده " وطلقتني ب نثى 

دط ، يف الغالب احلمل الواحد والوالدط الواحدط ، إذ األصل أي لكوي محاًل واحداً وأي تكوي الوالدط والدط واح
إي كنت " وعليه فيقع على ما نواه ، وهو روالة عن اإلمام واختاره ييخ اإلسالم ، فإذا قال الاجل الماأته 

فتبني أهنا حامل بذكا وأنثى " حاماًل بذكا ف نت طالمل طلقًة ، وإي كنت حاماًل ب نثى ف نت طالمل طلقتني 
أي منفادًا بالذكورلة أو منفادًا باألنثولة واألما مل مجيعًا فإي هذا ليس مااده بل مااده حيث كاي احلمل منفادأ 

لكن كذلك وهو محل كالمه على األصل ونّوعه هنا بالذكورلة واألنثولة وعلمل على هذا التنولع ألي األصل هو 
 .هذا التنولع ، وهذا القول هو الااجح يف هذه اةس لة

 فصل
 [أنت طالق إن قمت طلقت في الحال : قال  إذا حلفُت بطالقك فأنت طالق  ، ثم: إذا قال : ] قوله 

إذا " تقدم معا احللف بالطال  عند الفقهاء و أي معناه تعليمل الطال  بشيء للحض و اةنع  فإذا قال 
هذا " أنت طالمل إي قمت " ، فقوله هنا " أنت طالمل إي قمت " قم قال " حلفت بطالقك ف نت طالمل 

 .ود الصفةحلٌف بالطال  فتطلمل يف احلال وذلك لوج
 

 [ال إن علقه بطلوع الشمس ونحوه ألنه شرط  ال حلف : ] قوله 
إي طلعت الشمس ف نت طالمل " ، مث قال بعد ذلك " إذا حلفت بطالقك ف نت طالمل " إذا قال هلا 

ليس حلفًا بل هو ياط حمض " إي طلعت الشمس ف نت طالمل " فال تطلمل عليه يف احلال وذلك ألي قوله " 
ال لقصد مبثله احلض أو اةنع وهذا ظاها ، وقد تقدم الفا  بني احللف والشاط وأي عاف ألي  اةكلف 

 .الفقهاء على ذلك كما تقدم نقله عن ييخ اإلسالم
 [وإن حلفُت بطالقك فأنت طالق  ، أو إن كلمتك فأنت طالق  وأعاده مرًة أخرى طلقت مرة : ] قوله 

فإهنا " إي حلفت بطالقك ف نت طالمل " مث قال " لمل إي حلفت بطالقك ف نت طا" إذا قال الماأته 
إي كلمتك ف نت " تطلمل باجلملة الثانية طلقًة واحدط وذلك لوجود الصفة وهي احللف بالطال  ، وإذا قال هلا 

إي  " فإهنا تطلمل باجلملة الثانية طلقة واحدط ، وذلك ألي قوله " إي كلمتك ف نت طالمل " مث قال هلا " طالمل 
 .كالم وقد علمل طالقها بكالم وهذا كالم فيقع الطال  به" طالمل  كلمتك ف نت

 [ومرتين فثنتان وثالثاً فثالث  : ] قوله        
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طلقت واحدط  ، " وإي حلفت بالطال  ف نت طالمل " مث قال " إي حلفت بالطال  ف نت طالمل " إذا قال هلا 
طلقت " إي حلفت بالطال  ف نت طالمل " ل طلقت ثانية ، مث قا" إي حلفت بالطال  ف نت طالمل " مث قال 

ثالثة ، لوجود الصفة اةعلمل عليها الطال  يف كل ماط ، هذا ما مل لقصد إفهامها أو الت كيد ، أما إذا قصد 
إي كلمتك " مث قال هلا " إي كلمتك ف نت طالمل " إفهامها أو الت كيد فإنه ال لقع إال يف األوىل ، فإذا قال هلا 

قت واحدط ، فإي قال هلا ذلك ماط أخاى وقصد إفهامها أو الت كيد فإهنا ال لقع عليه طلقة طل" ف نت طالمل 
 .أخاى ألنه ال لقصد الطال  وإمنا لقصد إفهامها قوله أو لقصد الت كيد

 فصل
 [تنحي أو اسكتي طلقت : إن كلمتك فـأنت طـالق فتحققي أو قـال : إذا قـال : ] قوله 

 .وأنتهي لهفتتحققي ؛ أي حتققي قويل 
إي  " فإهنا تطلمل ألنه قال هلا " إي كلمتك ف نت طالمل فتحققي أو اسكيت أو تنحي " إذا قال لزوجته 

وهذا كالم فالصفة قد وجدت وعليه فالطال  " اسكيت " أو " فتحققي " مث قال هلا " كلمتك ف نت طالمل 
اد االبتداء بالكالم وهذا فيه نظا ظاها ، واقع ، وظاها كالم اةؤلف أي ذلك مطلقًا سواء أراد إفهامها أو أر 

وأراد " اسكيت " مث قال " إي كلمتك ف نت طالمل " ولذا اختار ابن القيم التفصيل يف هذه اةس لة ، فإذا قال 
بذلك منعها من الكالم ومل لاد بذلك ابتداء كالم لقع به الطال  ، فإي الطال  ال لقع ، وأما إي كاي لالد 

به الطال  فإي الطال  لقع والااجح هو ما ذكاه ابن القيم ألي هذا هو مقصود احلالف ابتداء كالم لقع 
فمقصود احلالف أي لتكلم بكالم يف جملس آخا وأما أي لقصد أي ذلك لدخل مبجاد الكالم ولو كاي لالد به 

 .الت كيد أو اإلفهام أو حنو ذلك و هو احتمال يف اةغين و صوبه صاحب األنصاف
 [إن بدأتك به فعبدي حر ، انحلت يمينه : إن بدأتك بالكـالم فـأنت طالق ، فقالت و : ] قوله 

" إي بدأتك بالكالم فعبدي حا " فقالت له اماأته " إي بدأتك بكالم ف نت طالمل " إذا قال لزوجته 
 .المفإي ميينه تنحل فال حنث عليه وذلك ألهنا بدأته بالكالم ، فإذا تكلم معها فال لكوي مبتدءاً الك

 [ما لم ينو عدم البداءِة في مجلس آخر : ] قوله 
فإذا كاي ال لالد ما لقع بينه وبينها من نقاش وجدال أو حنو ذلك يف ذلك اجمللس بل لالد ما لكوي 
بعد ذلك ، فإي كاي هذا ماداه و مقصوده فإنه حينث إي بدأها بالكالم وإي قالت له ما تقدم ، ألنه لنوي 

 .آخاجملساً آخا ووقتاً 
" والقول الثاين يف اةس لة وهو احتماٌل للموفمل ابن قدامة ، وقال صاحب اإلنصاف يف هذا القول 

وهو كما قال ، هذا القول مبين على أنه لالد بذلك وقتًا آخا وعليه فال حينث إال أي لبدأها " وهو قوي جداً 
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فإنه ال " إي بدأتك بالكالم ف نت طالمل " بالكالم يف وقت آخا ألي هذا هو مااده ، فالاجل إذا قال الماأته 
لالد ما لقع من الكالم يف اجمللس الذي وقع فيه احللف بل لالد وقتًا آخا ، وعليه فإذا بدأها يف وقت آخا 
بالكالم فإي الطال  لقع ، وال عربط بإجابتها إلاه يف اجمللس الذي وقع فيه احللف ألي احلالف مبثل هذا إمنا 

 .هذا هو اجلاري يف العاف وهذا هو الغالب يف إرادط اةتكلمني لالد وقتاً آخا ،
 فصل

إن خرجت بغير إذني أو إال بإذني أو حتى آذن لك ، أو إن خرجت إلى غير : إذا قال : ] قوله 
 [الحمام بغير أذني فأنت طالق 

اوج بال هنا قد علمل الطال  باخلاوج من البيت بال إذي ، فالوصف الذي علمل عليه الطال  هو اخل
 .إي خاجت من الدار إال ألهلك ف نت طالمل" إذي إال ما استثا ، ك ي لقول هلا 

 [فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه : ] قوله 
فخاجت إىل السو  " قد أذنت لك" فقال هلا " است ذنك باخلاوج إىل السو  مثاًل " أي قالت له ماط 

 .لقع لوجود الصفةمث خاجت بغري إذنه خاوجاً آخا فإي الطال  
 [أو أذن لها ولم تعلم : ] قوله 

أي أخرب أباها أو أمها أو أحد أبنائها أنه أذي هلا لكن هذا اإلذي مل لنقل إليها فخاجت عاصيًة له 
فإي الطال  لقع وذلك لوجود الصفة وهي اخلاوج بال إذي ، واألذي إمنا لكوي إذنًا حيث أعلم به اة ذوي له 

م ، فاإلذي يف اللغة هو اإلعالم ومنه مسي األذي إذنًا ةا فيه من اإلعالم ، والوجه الثاين يف فال إذي إال بإعال
 .اةذهب ال تطلمل واألول هو الااجح

 [أو خرجت تريد الحمام وغيره : ] قوله 
، فخاجت إىل أهلها وإىل غريهم ، " إي خاجت بال إذي ف نت طالمل إال إىل أهلك " فإذا قال هلا 

 .لمل وذلك لوجود الصفةفإهنا تط
 [وعدلت منه إلى غيره : ] قوله 

ففي اةثال السابمل ، أهنا خاجت إىل أهلها لكنها عدلت عن أهلها إىل غريهم فإي الطال  لقع ألنه 
 .خاوج غري م ذوي به فوجدت الصفة اليت علمل الطال  عليها

 .إذي ؛ إذا مجعت بني م ذوي به وغري م ذوي به فإهنا تطلمل
 [طلقت في الكل  : ]قوله 

 .وذلك لوجود الصفة اليت علمل الطال  عليها



 

 
 

 

 هـ4141 / األولربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( طالقكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4103

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

45 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 [ال إن أذن فيه كلما شاءت : ] قوله  
 فما هو اةخاج من ذلك ؟" إي خاجت لوماً من الدها بال إذين ف نت طالمل : " إذا قال الاجل الماأته

 ".أذنت لك يف اخلاوج كلما يئت : " اةخاج أي لقول هلا
 [ بإذن زيٍد فمات زيد  ثم خرجت إال: أو قال : ] قوله 

فمات والدها فخاجت " ال ختاجي إال بإذي والد  وإي خاجت بغري إذنه ف نت طالمل : " إذا قال هلا
فال طال  ، وذلك ألي اةيت ال إذي له ، وألي هذا معلوم من حلفه فإنه إمنا أراد حيث كاي له إذٌي وأما اةيت 

 .فال إذي له
 فصل

 [بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لـم تطلق حتى تشاء ولو تراخى  إذا علقه: ] قوله 
فإهنا ال تطلمل حىت تشاء أي حىت تشاء " أنت طالمل إي يئت أو إذا يئت أو مىت يئت : " إذا قال هلا

بلساهنا فتقول يئت ذلك ، أما مشيئة القلب فال عربط هبا وذلك ألي ما يف القلب ال لعلمل به حكم حىت لعرب 
 .اللساي عنه ب

فإهنا تطلمل عليه ، فمىت قالت يئت فإهنا " يئت : " فلو قالت بعد لوم أو يها أو سنة قالت" ولو تااخى " 
" إذا دخلت الدار ف نت طالمل : " تطلمل عليه ولو كاي ذلك مع الكراخي كسائا التعاليمل ، فكما أنه إذا قال هلا

 ".أنت طالمل إي يئت : " فليس له الاجوع فكذلك 
وقد " اختاري :  "بل هو على الفور، وذلك ألنه متليك للطال  ف يبه ما لو قال هلا: الشافعيةوقال 

 .فإي اخليار لثبت هلا يف اجمللس ، والااجح هو القول األول" اختاري : " تقدم أنه إذا قال هلا
أنت طالمل : " هظاها ، فإي قول" اختاري : " واجلواب عن الثاين ، أي الفا  بني هذه اةس لة وبني قوله

من باب اخليار ، واخليار على الفور ، وال لصح رجوعه  " اختاري : " من باب الشاوط ، وقوله" إي يئت 
 .كبقية التعاليمل وعنه لصح كاختاري

 [قد شئُت إن شئَت فشاء لم تطلق : فإن قالت : ] قوله  
شيئة فال تكوي طالقًا ، فهنا ياطت مشيئته وياط اةشيئة ليس مب" يئت إي يئَت : " إذا قالت له

 .لكنها علقت مشيئتها مبشيئته فهذا ياط وليس مبشيئة وعليه فال طال " يئت : " فهي مل تقل
شاء أحدهما فال  إن شئِت وشاء أبوِك أو زيٍد لم يقع حتى يشاءآ معًا ، وإن: وإن قال : ] قوله 

] 
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زلد فال طال  لعدم وجود الصفة  فشاءت ومل لش " أنت طالمل إي يئت أو ياء زلد : " إذا قال هلا
مل تطلمل حىت لشاءا معًا ولو تااخى أحدمها " إي يئت  وياء أبو   : " وهي مشيئتهما مجيعًا ، أو قال هلا 

 .فاةشيئة ثابتة
 [وأنت طالق أو عبدي حر  إن شاء اهلل وقعا : ] قوله 

فإي زوجته تطلمل " ياء اهلل  عبدي حا إي: " أو قال" أنت طالمل إي ياء اهلل : " إذا قال الماأته
 .؛ ألنه قد علقه إىل ما ال سبيل إىل علمه وهي مشيئة اهلل ف يبه تعليقه على اةستحيل: وعبده لعتمل ، قالوا

ألنهه عهلقه على صفٍة : أي الطال  ال لقع ، قالوا : وعن اإلمام أمحد وهو مذهب أيب حنيفة والشافعي
 .اء اهلل عز وجل الطال  أم لهم لش هال لعلهم وجودها ، فهو ال لعلم ههل ي

إي كاي تعليقاً فال لقع ، وإي كاي حتقيقاً أو : وفصل ييخ اإلسالم تفصياًل حسناً يف هذه اةس لة فقال
ت كيداً فإنه لقع ، فإذا قال ذلك تعليقاً أي علقه على مشيئة اهلل اةستقبلة فال تطلمل عليه ألي اهلل ال لشاؤه يف 

لتكلم به هذا اةكلف ، فال لقال إي اهلل ياء الطال  لفالنة من فالي إال أي لكوي قد وقع  الواقع وقوعًا حىت
، " أنت طالمل : " فال تطلمل حىت لقول هلا بعد ذلك" أنت طالمل إي ياء اهلل "وحدث ، وعليه فإذا قال هلا 

قع قوله وياءه اهلل عز وجل فهذا حيقمل قوله  أي قد و " إي ياء اهلل: " وأما إي كاي حتقيقاً أو ت كيداً مبعا قال
 .مؤكداً للطال  مثبتاً له وهذا تفصيل جيد يف اةس لة" إي ياء اهلل : " هو التحقيمل ، أو ت كيداً ك ي لقول

" أنت طالمل إي ياء اهلل : " فإهنا تطلمل وذلك ألي قوله" أنت طالمل إاّل أي لشاء اهلل : " أما لو قال
تعليمل لافع " إال أي لشاء اهلل : " ، وفيها تعليمل رفعه على مشيئة اهلل فقولهمجلة فيها إثبات الطال  ووقوعه 

 .الطال  على مشيئة اهلل ومشيئة اهلل ليست مبعلومة
 [وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء اهلل طلقت إن دخلت : ] قوله 

ا تفالٌع عن اةس لة فإهنا تطلمل بذلك ، وهذ" إي دخلت الدار ف نت طالمل إي ياء اهلل : " إذا قال هلا
السابقة ، ما مل لنو االستثناء للفعل وهو دخوهلا فإهنا ال تطلمل وذلك ألهنا إي دخلت فيعلم أي اهلل عز وجل 

من حلف على يمين فقال إن شاء اهلل : )  كما قال قد ياءه ولكوي هذا التعليمل كالتعليمل على اليمني ، 
إي دخلت الدار : " ، فإذي إي قال هلا وهو حديث صحيحرواه الترمذي والنسائي وغيرهما ( لم يحنث 

إي كانت اةشيئة للفعل احمللوف عليه فال تطلمل إي دخلت ، ألي دخوهلا مبشيئة اهلل " ف نت طالمل إي ياء اهلل 
 .اةعلمل عليها ، وكل ميني علقت مبشيئة فال حنث فيها للحدلث اةتقدم خبالف ما إذا كاي التعليمل للطال 

 [وأنت طالق لرضا زيٍد أو لمشيئته طلقت في الحال : ] قوله 
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فإهنا " أنت طالمل لكوي زلد لشاء ذلك " و " أنت طالمل لكوي زلد رضى ذلك " ألي معا كالمه 
وقد اوقعت عليك الطال  ألي أمك تشاء ذلك أو ألي أبا  لشاء " تطلمل يف احلال كما تقدم ، ومعا كالمه 

 .ذلك
 [لشرط ، قُبل حكماً أردت ا: فإن قال : ] قوله 

فإنه لقبل يف احلكم الظاها ، ألي لفظه " أنت طالمل إي ياء زلٌد " أو " أنت طالمل إي رضي زلد " أي أردت 
 .حيتمل

أنه ال لقبل يف احلكم ، وهو األرجح ألنه خيالف : وعن اإلمام أمحد وهو أحد الوجهني عند الشافعية
أنت طالمل لكوي أبيك لاضى " فإهنا تطلمل ألي ظاها لفظه " أنت طالمل لاضا أبيك : " ظاها قوله فإذا قال

فإذا ادعى أنه أراد الشاط فإي هذا اإلدعاء خيالفه الظاها ، واإلدعاء الذي خيالفه الظاها ال لقبل يف " ذلك 
 .احلكم وأما كونه لدلن فيما بينه وبني ربه فهذا ظاها

ا لم تطلق حتى تراه ، وإال طلقت بعد وأنت طالق  إن رأيت الهالل ، فإن نوى رؤيته: ] قوله 
 [الغروب برؤية غيرها 

 فتقول ما الذي تنوله ؟" إي رألت اهلالل ف نت طالمل : " إذا قال هلا
فحينئٍذ ال تطلمل إال إذا عالنته ببصاها ، وهنا لفظه حيتمل " نولت أهنا طالمل إي رأته بعينها : " فإي قال
رلد رؤلة اهلالل فتطلمل بغاوب الشمس حيث رأى اهلالل غريها ، كما مل أرد معالنتها بل أ: " ذلك ، وإي قال

 .أهنا تطلمل بتمام الشها ثالثني وذلك ألي متام الشها ثالثني يف حكم رؤلة اهلالل ياعاً 
 فصل

وإن حلف ال يدخل داراً أو ال يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق : ] قوله 
 [لها فلبس ثوباً فيه منه أوال يشرب ماء هذا اإلناء فشرب بعضه لم يحنث الباب أو ال يلبس ثوباً من غز 

 .طا  الباب ؛ هو أي ما عطف من االبنية أي جانباه للباب
فال حينث يف هذه اةسائل كلها وذلك ألي فعل البعض ليس كفعل الكل ، واحللف إمنا هو عن 

خياج رأسه وهو معتكف لعائشة  كاي النيب االمتناع عن فعل الكل وليس فعل البعض كفعل الكل ، ولذا  
: " خياج من معتكفه وليس هذا يف حكم اخلاوج من اةعتكف ، لكن لو قال فكرجله ومل لكن رسول اهلل 

فقطعًا ال لالد كله وال ميكن أي تصاف اليمني إىل ذلك ، فإذا ياب " أنت طالمل إي يابت ماء هذا النها 
ط الكل فتصاف ميينه على إرادط البعض ، ومبا األمياي على نية احلالف ، فلو بعضه فإنه حينث ألنه ميتنع إراد

وهو لنوي بعضه ، فشاب البعض فإنه حينث فإي األمياي " أنت طالمل إي يابت ماء هذا اإلناء : " أنه قال
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فظه فإي األمياي مبناها على النية ، فاألحكام اةتقدمة إمنا لنظا فيها باعتبار األلفاظ أما لو نوى خالف ظاها ل
 .مبناها على النية

 [وإن فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهالً ِحنث في طالق وعتاٍق فقط : ] قوله 
ففعل هو أو فعلت " إي فعلت  كذا ف نت طالمل : " أو قال" إي فعلُت كذا فاماأيت طالمل : " إذا قال

: " ففعلت ما فعلت ، وإذا قال الماأتههي نسيانًا ، أو كاي ذلك عن جهل ك ي تكوي هي مل تعلم باليمني 
إي خاجت اماأيت من الدار : " فنسيت فخاجت ، أو قال ألحٍد من الناس" إي خاجت من الدار ف نت طالمل 

 .فخاجت من غري أي تعلم بيمينه " فهي طالمل 
ني تعمد وال لثبت احلنث وذلك ألي  ميني الطال  وميني العتا  فيها حمل آدمي وال فا  فيها ب: قال احلنابلة

 .خط  وال نسياي ، ولعذر عندهم اةكاه والنائم واةغمى عليه
وقال الشافعية وهو اختيار ييخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم وممن اختاره من اةت خالن الشيخ عبدالامحن بن 

خالف أي األمياي كلها ال حنث فيها مع اجلهل والنسياي ، وكذا لو عقدها لظن صدَ  نفسه فباي : سعدي 
، وكذا " من حلف بالطال  كاذبًا لعلم كذب نفسه مل تطلمل : "ذلك أو لقصد اإلكاام ، قال ييخ اإلسالم

 . من فعله مت والً تقليداً ةن أفتاه أو فعل حملوفاً معتقداً زوال النكاح وحنو ذلك 
، وبقوله  وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم  بقولـه تعالى واستدلوا 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما : )  ، وبقول النبي  ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  تعالى 
 (.استكرهوا عليه 

 .وهذه أدلة عامة ليس فيها استثناء: قالوا 
تعمد وألي حقيقة احلنث هو خمالفة اليمني ، واةخالفة إمنا تكوي مع التعمد ، وأما مع عدم ال: و قالوا 

، وعدم القصد فإنه ليس مثت خمالفة ، وألي مقصود احلالف عدم اةخالفة وإذا خولف أو خالف هو نسياناً أو 
وهو " إي خاجت من الدار فذهبت  إىل السو  ف نت طالمل : " خطً  فإي مقصوده ال لنتقض، فإذا قال الماأته

خطً  فإهنا ال تعد عاصية وال خمالفة ألي العصياي إمنا لالد أال ختالفه وأال تعصيه فإهنا إذا فعلت ذلك نسياناً أو 
ال : يف هذه اةس لة ، أما إذا فعل ما حلف عليه مكاهًا فقال احلنابلة  وهذا هو الراجحلكوي مع التعمد 

" إي خاجت من الدار ف نت طالمل : " حينث وذلك ألي اةكاه ال لضاف إليه الفعل ، فإذا قال الماأته
ا ال تطلمل وذلك ألي اةكاه ال لضاف إليه الفعل وكذلك النائم واةغمى عليه لزوال العقل ف خاجت كاهًا فإهن

بعذر ، فإذا فعلت ذلك نائمًة أو مغمى عليها فإي احلنث ال لقع كما هو اةشهور يف اةذهب، وكذا لو عقدها 
 .لظن صد  نفسه أو لإلكاام أو كاذباً فال طال  وال كفارط



 

 
 

 

 هـ4141 / األولربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( طالقكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4103

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

49 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 [ضه لم يحنث إال أن ينويه وإن فعل بع: ] قوله 
إي يابت ماء : " فدخل بعض بدنه إىل الدار ، أو قهال" إي دخلُت الداَر فزوجيت طالمل : " إذا قال

فشاب بعضه فإهنا ال تطلمل ألي فعل البعض ليس فعاًل للكل إال أي لنوله ، فإذا " هذا اإلناء فاماأيت طالمل 
منه ، فإي األمياي مبناها على النية وإمنا األعمال بالنيات وإمنا  نوى منع نفسه من هذا الشيء كلية حىت القليل

وهو لنوي وقوع الطال  " إي يابت هذا اةاء الذي يف اإلناء فاماأيت طالمل : " لكل امائ ما   نوى ، فإي قال
 .ولو ياب بعضه ، فإي ياب بعضه فإي زوجته تطلمل عليه

 [كله وإن حلف ليفعلنه لم يبرأ إال بفعله  : ] قوله 
 .وذلك ألي فعل البعض ليس فعالً للكل وقد حلف أي لفعله كله ، فال لربأ حىت لفعله كله

 باب التأويل في الحلف
 .ومن الت ولل يف احللف الت ولل يف حلف الطال 

 [ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره : ] قوله 
 ظاهاه، فظاها لفظه له معا وهو لالدهذا هو معا الت ولل يف احللف ؛ هو أي لالد بلفظه ما خيالف 

 وهو ال لالد زوجاته بل لالد نساءه من" نسائي طوالمل : " معناً أخا حيتمله اللفظ كما لو قال
ففي سنن أبي داود بإسناٍد عماته أو خاالته أو غريهن ، والت ولل يف احللف جائٌز إي كاي دفعاً لظلٍم ، 

ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو  له فتحرج  يد النبي خرجنا نر : " صحيح عن سويد بن حنظلة قال
،  (صدقت ، المسلم أخو المسلم: ) قالف القوم أن يحلفوا فحلفت أنه أخي فأخبرت بذلك النبي 

إي يف اةعارلض ) أهنا أخوط النسب وهو لالد أخوط الدلن ، وفال عما كما يف البيهقي " أخي: " فظاها قوله
 .مافوعاً والصواب وقفه  وروي( ةندوحة عن الكذب 

 [فإذا حلف وتأول يمينه نفعه : ] قوله 
وهو ال لالد بنسائه زوجاته وإمنا لالد بناته " نسائي طوالمل : " فلو أي رجالً أكاه على طال  نسائه فقال

 .فهنا ال لقع الطال  ، فينفعه ذلك
 [إال أن يكون ظالماً : ] قوله 

نسائي : " فقال" احلف : " ًا فلو أي رجاًل قال له القاضيفيستثا من ذلك أي لكوي احلالف ظاة
إي كاي هذا الشيء يل وهو كاذب فهنا هو ظامٌل وت ول يف احللف فهنا لكوي عليه احلنث وال لنفعه " طوالمل 

، وألننا إذا أجزنا (  اليمين على نية المستحلف: ) قال  هذا الت ولل ةا ثبت يف صحيح مسلم أي النيب 



 

 
 

 

 هـ4141 / األولربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( طالقكتاب ال) نع  شرح زاد المستق

 هـ4103

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

51 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

لكوي ذرلعة إىل إبطال احلمل ، وال يك أي ما كاي ذرلعة إىل ذلك ، فهو حمام ، وظاها كالم اةؤلف  ذلك فإنه
 :أنه إذا مل لكن ظاةاً وال مظلوماً فإي ذلك جائٌز ، فإنه مل لستثن إال أي لكوي ظاةاً ، وعليه فاألحوال ثالثة 

 .أي لت ول ميينه وهو ظامل فال لنفعه هذا كما تقدم .1
 .ميينه وهو مظلوم فينفعه ذلكأي لت ول  .2
 .أال لكوي ظاةاً وال مظلوماً فينفعه ذلك ألضاً يف اةشهور من اةذهب .3

والقول الثاين يف اةس لة وهو ظاها كالم اإلمام أمحد كما ذكا ذلك ييخ اإلسالم ؛ اةنع وأي ذلك ال 
عام ال لستثا منه إال أي لكوي وهذا (  اليمين على نية المستحلف: )  لنفعه ، وهو الااجح لعموم قوله 

وختار ييخ اإلسالم أنه الجيوز التعالض لغري ظامل بال حاجة ألي هذا تدليس كتدليس البيع . احلالف مظلوماً 
كاي لقوله يف اةزاح من غري حاجة و هو أظها لكن ال جيوز التعالض مع اليمني    واةذهب جوازه ألي النيب 

 . دللحدلث اةتقدم و هو منصوص أمح
 
 
 

 [فـإن حلفه ظـالم  مـا لزيٍد عندك شيء ولـه عنده وديعة  بمكاٍن ، فنوى غيره : ] قوله 
وله ودلعة عنده فحينئٍذ األما أي له " ما لزلٍد عند  ييء : " فلو أي ظاةًا أراد  أخذ مال زلٍد فقال

ي ما لزلٍد عندي يف البيت وله ونوى غري اةكاي الذي هي فيه ، أ" ما لزلٍد عندي ييء " ودلعة عنده فقال 
 ،عنده يف الدكاي

 [أو بما الذي : ] قوله 
 .أي الذي لزلٍد عندي ييءٌ ، وهذا لصح" ما لزلٍد عندي ييٌء " ، " الذي " مبعا " ما " أي نوى أي 
 [أو حلف ما زيد  هاهنا ونوى غير مكانه : ] قوله 

ونوى مكاناً آخا ب ي لشري بيده إىل موضع آخا " ا ما زلٌد هاهن: " فقال" هل زلد يف البيت : " قيل له
 .، وهذا ت ولل سائغ" ما زلد هاهنا : " فيقول

أو حلف على امرأته ال سرقت مني شيئاً فخانته في وديعٍة ولم ينوها لم يحنث في الكل : ] قوله 
] 

ه ومل لنو  دخول اخليانة فخانته اةاأط يف ودلعة عند" إي ساقت مين ييئاً ف نت طالمل : " فإذا قال الماأته
يف قوله مل حينث وذلك ألي اخليانة ليست بساقة ألي الساقة إمنا تكوي من حاٍز وهذه ليست كذلك ، أي يف 
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نوى دخول اخليانة أو كاي سبب " إي ساقت مين ييئًا ف نت طالمٌل " حمل اةودع عنده ، لكن لو نوى بقوله 
ف على ذلك ، فإنه حينئٍذ حينث يف ميينه ، ألي هذا هتيجها للحلف هو ذلك ، أي خشي أي ختونه فحل

 .السبب الواقع منه قالنة إلرادته دخول اخليانة
و اةذهب أي لقبل منه حكمًا إي أدعى الت ولل لعدم خمالفته للظاها إال مع بعد االحتمال ةخالفته 

 .الظاها
 باب الشك في الطالق

 [من شك في طالٍق أو شرطه لم يلزمه : ] قوله 
ك ال لدري هل طلمل اماأته أم ال ، أو يك يف ياطه أي هل وقع الشاط أم مل لقع ، إذا قال ي

مث يك ال لدري أدخلت اةاأط الدار أم مل تدخلها ، مل للزمه ألي " إي دخلت الدار ف نت طالمل : " الماأته
 .الطارئ عليههذا يك والشك ال لزول به اليقني ، فاليقني بقاء عصمة النكاح فلم لزل هبذا الشك 

األوىل : " ، وفيما ذكاه نظا ، قال ابن القيم" األوىل له إلقاع الطال  تورعًا : " وقال اةوفمل رمحه اهلل 
فمثل " إبقاء عصمة النكاح ، ولكاه أو حيام العمل بالشك فإي الطال  بغيض إىل الامحن حبيب إىل الشيطاي 

 .ه ابن القيمفالصحيح ما ذكر هذا ال لقال أي التورع إلقاعه ، 
 .فإي قال كلمة فشك هل هي طال  أم ظهار مل للزمه ييء قالوا واألحوط كفارط الظهار ليربأ بيقني

 [وإن شك في عدده فطلقة  : ] قوله 
إذا يك ال لدري أطلمل اماأته طلقتني أم طلقة فاليقني أهنا طلقة والطلقة الثانية مشكو  فيها فاليقني ال 

 .لزول بالشك
 [ باح له وت: ] قوله 

 .أي تباح له هذه اةاأط ةا تقدم من أي األصل بقاء عصمة النكاح ، وهذا الطال  مشكو  فيه
 [إحداكما طالق  طلقت المنوية : فإذا قال المرأتيه : ] قوله 

إحداكما طالمل ونوى فالنة منهما مبهمًا فإي اةنولة تطلمل عليه ألنه قد عينها بنيته : إذا قال الماأتيه
 .مبهٌم لكن نيته معينةفلفظه 

 [وإال من قرعت : ] قوله 
وإال ؛ أي إي مل لنو  إحدامها فإنه لوقع بينهما القاعة ، والقاعة طالمٌل ياعي إلخااج اجملهول ، فاحلمل 
لواحدط منهما غري معينة فوجبت بالقاعة ، أي وجب حقها بالقاعة ، فيضع بينهما القاعة فمن خاجت عليها 

 .لك اللفظة اليت تلفظ هباالقاعة فهي طالمل بت
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ألنه له ابتداًء إلقاع الطال  وتعينه ، وهنا قد : بل لتخري ألتهما ياء ، قالوا : وقال الشافعية واألحناف
 .أوقعه ومل لعينه فبقي له حمل التعيني استيفاًء ةلكه

عض وذلك ألنه حمل إلحدامها من غري تعيني فوجب بالقاعة كالسفا بب واألرجح هو القول األول
النساء ، وتقدم أنه ليس له أي لسافا بإحدى نسائه إال بقاعة ، ف ما ما ذكاوه فهو ضعيف وذلك ألنه ميلك 
الطال  قبل إلقاعه وأما بعد أي أوقعه فإنه ليس له فيه أي ملك ، وكاي له حمل التعيني مع اإللقاع وأما وقد 

 .أوقعه ومل لعني فقد خاج عنه حمل التعيني
 [إحداهما بائناً ونسيها كمن طلق : ] قوله 

رجل طلمل إحدى اماأتيه طالقاً ثالثاً بائناً لكنه نسيها و ال بينة فاحلكم أنه توضع بينهما القاعة يف احلل 
ويف اإلرث ، أي يف حكمها له ويف كوهنا تاث منه ، أما اإلرث فهذا ظاها للتعليل اةتقدم فهو حمل لواحد غري 

 .ب احلمل فسلكنا هذا الطالمل الشاعي وهو القاعةمعني وال سبيل لنا إىل تعينب صاح
وأما يف احل ل فاختار اةوفمل وهو روالة عن اإلمام أمحد وهو مذهب أكثا أهل العلم كما حكى ذلك 

أي القاعة هنا ال طالمل هلا ، ذلك ألي الزوجة هنا قد ايتبهت عليه ، فكما لو ايتبهت زوجته : " اةوفمل
وهنا كذلك فقد ايتبهت عليه إحدى اةاأتني هذه حمامة عليه بالبينونة و هذه "  ب جنبية فإنه ال حيل له أي لط

حالل له ، وألي القاعة ال حتل اةاأط اةطلقة ، ومعلوم أي القاعة قد تقع على اةاأط اةطلقة اةنسية ، وهذه 
 .القاعة ال حتل اةاأط اليت قد وقع عليها الطال  وال تافع الطال  عنها

 ا الفرق بينها وبين المسألة المتقدمة ؟فإن قيل فم
أي اةس لة اةتقدمة الطال  مل لقع على واحدط بعينها بل الطال  مبهم فاحتجنا إىل تعينه : فاجلواب 

بالقاعة ، وأما يف هذه اةس لة فإي الطال  واقع على واحدط بعينها فإي إحدامها طالمل بعينها ولكنها جمهولة 
 .فالراجح ما ذكره الموفق وهو مذهب أكثر أهل العلملتني ، وهذا فا  ظاها بني اةس 

 [وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم : ] قوله 
هذا تفالع على القول اةاجوح ، فإذا وقعت القاعة فخاجت على فالنة وتبني للزوج ، أي تذكا أي 

ا أي التذكا أما ال لعلم إال من جهته فيقبل فيه قوله ، فإذا تذكا أهنا اليت قاعت اةطلقة غري اليت قاعت ، وهذ
فإهنا تاد إليه ما مل تتزوج ، فإذا تزوجت فال تاد إليه وذلك ألي قوله اجملاد عن البينة ال لسقط حمل غريه فاةاأط 

 .هنا قد تزوجت ف صبحت يف عصمة غريه فقوله اجملاد ال لسقط حمل غريه
فإذا كانت القاعة من طالمل احلاكم فيكوي هذا قضاًء وحكمًا واحلكم ال لافع بقوله " القاعة حباكم أو تكن"

 .اجملاد
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إذا تزوجت اةاأط أو كانت القاعة حباكم فإهنا ال تاد إليه وأما إذا مل تتزوج ومل لثبت حكم القاعة : إذي 
 .يه قولهحباكم فإهنا تاد إليه ألنه ييٌء ال لعلم إال من جهته فقبل ف

وإن كان هذا الطائر غرابًا ففالنة طالق ، وإن كان حمامًا ففالنة طالق وُجهل لم : وإن قال : ] قوله 
 [تطلقا 

 .الحتمال أي لكوي هذا الطائا ليس بغااب وال محام والطال  ال لقع بالشك
 [ وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند  إحداكما أو هند  طالق  طلقت امرأته: ] قوله 

 .إذا قال لزوجته واماأط أجنبية عنه امسها هند إحداكما طالمل طلقت اماأته وذلك ألنه ال ميلك طال  األخاى
: " ؛ فإذا قال الماأته وامسها هند ، واماأط أجنبية عنه امسها هند فقال" أو هند طالمل طلقت اماأته : " وقوله

ليست بزوجٍة له ، والطال  ال لقع عليها فهو الميلك فيقع الطال  على اماأته وذلك ألي األخاى " هنٌد طالمل 
 .طالقها

 [أردت األجنبية لم يقبل حكماً إال بقرينة : وإن قال : ] قوله 
 مل لقبل حكماً ألنه خيالف الظاها ، ولكنه لدلن بنيته فيما بينه و بني" أردت األجنبية : " إذا قال

ذلك رفعًا للظلم ك ي تكوي له زوجة امسها هند ،  ربه ، وال لقبل يف احلكم إال بقالنة ، ك ي لقول
وهو ال لقصد طال  زوجته بل لقصد بذلك " هند طالمل : " وأخت امسها هند فقيل له طلمل زوجتك فقال

 .أخته ، فلما كانت هذه القالنة موجودط فال لقع الطال  حكماً 
 [ا أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسه: وإن قال لمن ظنها زوجته : ] قوله 

فإهنا تطلمل الزوجة ، اعتباراً " أنت طالمل : " إذا قال الماأط لظنها زوجته وهي ليست بزوجٍة له قال
 .ففي اةذهب قوط" اماأيت طالمل : " بالقصد ، فقصده زوجته وهو كما لو قال

منا أي الطال  ال لقع اعتبارًا باخلطاب ألي الطال  إ:  والقول الثاين يف اةذهب وهو مذهب الشافعية
لقع حيث خوطبت به اةاأط أو كاي بلفظ ظاها يف إرادهتا، فاالعتبار هنا باخلطاب ال بالقصد ، والنية اجملادط 

 .واألول أظهرعن اللفظ ال لقع معها الطال ، 
 [وكذا عكسها : ] قوله 

: " افعكس هذه اةس لة لقع الطال  فيها على اماأته، فإذا قال ةن ظنها أجنبية وهي زوجته قال هل
لظنها أجنبية عنه فكانت اماأته ، فكذلك لقع عليها الطال  وذلك ألنه واجه اماأته بصالح " أنت طالمل 

 .الطال 
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، وذلك ألي  وهذا القول األرجحأنه ال لقع ، : والقول الثاين يف اةس لة وهو اختيار ييخ اإلسالم
لالد به وخماطبة األجنبية ، وعليه فال لقع الطال   األعمال بالنيات ، فاللفظ قطعاً ال لالد به طال  اماأته ، بل

 .، لكننا حنكم بالظاها إال مع قالنة، ولدلن بنيته فيما بينه وبني ربه
 باب الرجعة

 .هي إعادط مطلقة غري بائن إىل ما كانت عليه بغري عقد: الاجعة 
بد دوي اثنتني فلهما الاجعة يف العدط وقد أمجع أهل العلم على أي الاجل احلا إذا طلمل اماأته دوي الثالث ، والع

 .يف الاجعة قبول اةاأط وال الويل وال صدا  يف ذلك فهو استدامة للنكاح إجماعاً ، وال لشكرط 
 [من طلق بال عوٍض زوجًة مدخوالً بها دون ماله من العدد فله رجعتها في عدتها : ] قوله 

، فمن طلمل اماأط مدخواًل هبا أو يف  -تقدم حكم الطال  بعوض وهو اخللع  -من طلمل بال عوض 
حكم اةدخول هبا وهي اةخلو هبا دوي ماله من العدد فله رجعتها ما دامت يف العدط أما غري اةدخول هبا فإهنا 

 .تبني فيه بطلقة وال عدط هلا كما تقدم تقالاه
 

 
 [ولو كرهت : ] قوله 

، وقد مساه اهلل تعاىل بعالً  هن في ذلك وبعولتهن أحق برد : لقوله تعالى فله رجعتها ولو كاهت 
أي زوجًا وهو زوج هلا وهو أحمل باجعتها وظاها اآللة أي ذلك ليس إىل الوايل وال إىل اةاأط وتقدم اإلمجاع 

 .عليه
وظاها كالم اةؤلف اإلطال  فيمن لالد اإلصالح و فيمن ال لالده ، فكل من أراد الاجعة فله اةااجعة  

ؤلف وهو إطال  غريه من الفقهاء ، واختار ييخ اإلسالم أنه ال ميكن من ذلك إال أي لالد كما هو إطال  اة
 : قال تعالى بذلك اإلصالح واإلمسا  باةعاوف ، وقوله هو الذي لدل عليه ظاها القاآي ، 

ييخ  ، فشاط اهلل تعاىل إرادط اإلصالح ورتب عليه و بعولتهن أحـق بردهـن في ذلك إن أرادوا إصالحًا 
 .اإلسالم أنه لو كلف بعُد مل ألي الطال  ال لقع إال بعد رجعة صحيحة و تقدم تاجيح خالفه

 [بلفظ راجعت امرأتي ونحوه : ] قوله 
وغري ذلك " أمسكتها "أو " رددهتا : " ف لفاظ اةااجعة ؛ راجعت اماأيت وحنوه من األلفاظ ك ي لقول

 .من األلفاظ اليت هي صاحية يف الاجعة
 [ال نكحتها ونحوه : ]  قوله
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فال حيصل به الاجعة ، وذلك ألي هذا اللفظ لكوي  " نكحتها أو تزوجتها وحنوه : " فإذا قال يف الاجعة
 .والاجعة استباحة بضع مقصود ، فلم تصح فيه الكنالة كالنكاح: كنالة ، قالوا 

أي الاجعة حتصل به مع " د ؛والقول الثاين يف اةس لة ؛ وهو وجه عند احلنابلة وممن قال به ابن حام
وهذا أظها وذلك ألنه لدل عليها ، فهذا اللفظ لدل على الاجعة وقد نوى قائله الاجعة ، والعربط " النية 

 .باةعاين ال باةباين و بالقصود ال باأللفاظ
 [ويسن اإلشهاد : ] قوله 

 .ولسن له أي لشهد على الاجعة
من اةاأط وال من الويل وما كاي كذلك مل تفتقا إىل اإليهاد ، ألي الاجعة ال تفتقا إىل قبول : قالوا 

 .وهو قول مجهور العلماء
والقول الثاين يف اةس لة وهو روالة عن اإلمام أمحد ؛ أي اإليهاد ياط يف صحة الاجعة فال تصح 

 .الاجعة إال باإليهاد ، وهو القول القدمي للشافعي
وأشهدوا ذوي عدل  : قـوله تعالىاط ولدل على هذا والذي لكرجح أي اإليههاد واجب وليهس بش

، وظاها األما الوجوب ، ولدل على وجوهبا وأهنا تصح مع عدم اإليهاد ، ماثبت يف سنن أيب داود  منكم 
طلقت بغري : " بإسناٍد صحيح أي عمااي بن احلصني سئل عن الاجل لطلمل وال لشهد ولااجع وال لشهد فقال

، فالذي لكرجح هو وجوب " أيهد على طالقها وأيهد على رجعتها وال تعد  سنة وأرجعت بغري سنة ،
 : لقوله تعالىاإليهاد لكن ليس بشاط يف صحتها بل تصح الاجعة ولو مل لشهد ، وإمنا قلنا بوجوبه 

، وألي عدم اإليهاد ذرلعة " وأرجعت بغري سنة : " ، ولقول عمااي بن احلصني وأشهدوا ذوي عدٍل منكم 
تماي الطال  فقد لطلمل الاجل اماأته اةاط األوىل مث لطلقها اةاط الثانية فيكتم التطليقتني األوليتني فيسول إىل ك

 .له الشيطاي إبقاءها عنده خبالف ما إذا أيهد على الطلقة األوىل والطلقة الثانية فإي األما لكوي بيناً 
 [ ها وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات ولكن ال قسم ل: ] قوله 

هذا هو حكم الزوجة اةطلقة الطال  غري البائن يف عدهتا، فحكمها حكم الزوجات فلها ما هلن من 
قال النفقة والسكن وعليها ما على الزوجات باةعاوف ومن ذلك أهنا ال ختاج من بيتها ولكن ال قسم هلا 

 . فاحشة مبينة واتقوا اهلل ال تخرجوهن من بيوتهن وال يخرجن إال أن يأتين ب : تعالى 
 .واةشهور يف اةذهب أنه حيل له أي لط ها وأهنا تتزلن له وتتشاف له وله وخيلو هبا وغري ذلك
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وقال الشافعية ؛ بل هي حمامة عليه وذلك ألي هذه الطلقة ثبت معها التحامي فهي طلقة وقعت فثبت 
بيوهتن ومعلوم أي بقاءها يف بيتها لكوي  معها التحامي ، و الاجح اةذهب ألي اهلل تعاىل هناهن من اخلاوج من

 .فيه خلوط، وغري اخللوط مما تقدم ذكاه يف السفا هبا وحنوه له حكم اخللوط
 [وتحصل الرجعة أيضاً بوطئها : ] قوله 

وتقدم أي احلنابلة جييزوي الوطء فإذا وطئها فإي الاجعة حتصل هبا سواء نوى به الاجعة أم مل لنو  به 
 .بالوطء اجملاد تثبت الاجعة: الاجعة ، إذي 

وعن اإلمام أمحد وهو مذهب اةالكية وهو اختيار ييخ اإلسالم ابن تيمية ؛ أي الاجعة ال حتل بالوطء 
إال بالنية وذلك ألي الوطء ليس صاحيًا يف إرادط إرجاعها فايكرط فيه النية ، وعليه فإذا وطء الاجل اماأته ومل 

وطء رجعة بل ال لكوي رجعة حىت لنوله و اةذهب أصح ألي الوطء ظاها لنو بذلك الاجعة فال لكوي هذا ال
 .يف الاجعة ألنه إمنا حتل له بالاجعة

وأما ما دوي الوطء فظاها كالم اةؤلف وهو اةذهب أي الاجعة ال حتصل به فإذا استمتع هبا يف ما 
 .دوي الوطء ك ي لقبلها أو لباياها فإي الاجعة ال حتصل به يف اةذهب

ال األحناف بل حتصل به وذلك ألي االستمتاع باةاأط ال حيل إال بالزوجية ، و اةذهب أظها كالنظا وق
 .و اخللوط هبا

 [وال تصح معلقًة بشرط : ] قوله
اتفاقًا ، فال لصح أي لااجع اماأته ولعلمل هذا بشاط كالنكاح فليس له أي لقول راجعتك إي كاي كذا 

اح خبالف الطال  الذي هو فاا  للماأط ، وأما الاجعة ففيها استدامة لنكاحها بل البد وأي لكوي منجزاً كالنك
 .ف يبه ابتداء النكاح يف هذا احلكم

 [فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها : ] قوله 
ها عدط اةطلقة ثالثة قاوء أي حيضات، فإذا حاضت احليضة األوىل مث الثانية مث الثالثة مث انقطع عن

الدم فبانقطاع الدم لتم هلا ثالثة قاوء ، فله أم لااجعها قبل أي تغتسل ، فإذا انقطع الدم فجلست ساعة أو 
ساعتني أو لوم أو لومني أو يهااً أو سنة ومل تغتسل فله أي لااجعها وهو ظاها اةذهب وأي له أي لااجعها وإي 

: علي وابن مسعود كما يف مصنف عبدالازا  ، قالوا ألنه قول عما و : فاطت يف االغتسال مدط طوللة ، قالوا 
 .وال لعلم هلم خمالف
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ورجح اةوفمل أي ذلك حىت للزمها الغسل ، فلوا طهات بعد طلوع الشمس فإهنا ال تلزم بالغسل حينئٍذ 
وإمنا تلزم به إذا خشي فوات وقت الظها ، فإذا راجعها يف هذه الساعات فالاجعة صحيحة ، لكن لو أخات 

 .ل إىل حني خاوج الوقت فإي الاجعة ال تصح وتكوي قهد خاجت من عهدهتا ، و هو الااجحالغس
والقول الثاين يف اةس لة وهو قول اجلمهور وهو روالة عن اإلمام أمحد واختاره الشيخ عبدالامحن 

 : ه تعالى قولوهذا ظاها : السعدي؛ أهنا بانقطاع الدم يف القاء الثالث تكوي قد خاجت من عدهتا ، قالوا 
اإليارط هنا تعود إىل العدط اةذكورط ، وهي ثالثة ( يف ذلك ) فإي قوله   وبعولتهن أحق بردهن قي ذلك 

قاوء ، فجعل العدط ظافاً ألحقية الزوج بالاجعة ، ومفهوم هذه اآللة أي هذه القاوء إذا مضت ومل لااجعها فإنه 
 .ليس له أي لااجعها

م كذلك ، فما هو الدليل على استثناء هذه اةس لة ، ولذا فاحلنابلة لقولوي وألي سائا األحكا: وقالوا 
بالتوارث فيما إذا  طلمل اماأته فاستمات يف عدهتا ثالثة قاوء فانقطع الدم يف القاء الثالث ومات بعد انقطاعه 

، وكذلك اللعاي إذا وهي مل تغتسل ، فإنه ال لورث بينهما يف اةذهب ، وال يك أي إحلا  النظري بنظريه أوىل 
انقطع الدم عنها يف القاء الثالث فقذفها بعد انقطاعه وقبل غسلها ، فال نقول بإلقاعه بل لكوي قذفًا ألهنا 

 .تكوي أجنبية عنه حينئذٍ 
 
 

 [وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد : ] قوله 
ليه إال بعقد جدلد لشكرط فيه الويل والصدا  وغري فإذا فاغت العدط قبل رجعتها فإهنا تبني منه وحتام ع

، فظهاهاه أهنم ليسهوا ب حهمل  وبعولتهن أحق بردهن في ذلك  : قوله تعالى ذلك ، وهذا هو مفهوم 
 .بادهن بعد ذلك أي بعد العهدط وههذا باتفا  العلماء

 [ئها زوج  غيره أو ال ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وط: ] قوله 
فإذا طلمل رجل اماأته دوي ما ميلك من عدد الطال  ك ي لطلقها احلا طلقة أو طلقتني فمضت العدط 
ومل لااجعها مث تزوجت بزوج آخا أو مل تتزوج مث عقد عليها زوجها األول عقدًا جدلدًا فال لبطل الطال  

 .طلقتاي إي كاي طلقها طلقة السابمل بل لبقى عليه طلقة إي كاي طلقها طلقتني وتبقى
أما إي مل تتزوج زوجًا آخا فهذا باتفا  أهل العلم ال نزاع بينهم يف ذلك ، فإذا طلمل الاجل اماأته 
فانتهت عدهتا مث عقد عليها عقدًا جدلدًا فتحسب عليه تلك الطلقة بال نزاٍع بني العلماء ، والطال  ثابت 

 .وواقع وال دليل على رفعه
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 عليها زوٌج آخا فهل حيسب عليه طالقه األول أم ال ؟ وأما إذا عقبه
 :قوالي ألهل العلم 

وهو مذهب مجهور العلماء ؛ أنه حيسب عليه الطال  األول ، وهو قول أكابا : القول األول  
الصحابة كما قال ذلك اإلمام أمحد ، وممن قال به ؛ عما بن اخلطاب كما يف مصنف عبدالازا  بإسناٍد 

والزوج اآلخا ليس ياطاُ يف إحالهلا للزوج األول فلم لكن مؤثااً يف إذهاب الطال  السابمل :  صحيح ، قالوا
 .، فكاي هذا النكاح الثاين وجوده كعدمه ال لغري من حكم الطال  ييئاً 

وهو مذهب األحناف ؛ أنه ال حيسب عليه الطال  السابمل وهو قول طائفٍة من : القول الثاين  
: ه هذا القول ؛ ابن مسعود و ابن عما وابن عباس كما يف مصنف عبدالازا  ، قالوا الصحابة وممن روي عن

الي هذا احلكم أوىل من البينونة الكربى ، فإذا طلمل الاجل اماأته ثالثًا مث نكحها زوٌج آخا فإنه لنكحها 
البينونة الكربى بعده األول بال طال  سابمل إمجاعًا ، أي ال حيسب عليه الطال  السابمل ، فإذا ثبت هذا ب

 .–والبينونة الصغاى ال لشكرط فيها نكاح زوٍج آخا  –فالبينونة الصغاى أوىل 
، ألنه قول أكابا الصحابة ، وألي مثت  وفي القولين قوة لكن القول األول فيما يظهر لي أرجح 

صل به البينونة فاقًا بني الطال  الثالث الذي حتصل به البينونة الكربى وبني الطال  الذي دونه الذي حت
الصغاى حيث نكحت زوجًا آخا ؛ وذلك أهنا إذا نكحت زوجًا آخا فال ميكن أي منكنها من نكاح هذا 
الزوج وحنسب عليها طالقًا ألنا إذا حسبنا الطال  فالطال  ثالث وعليه فال ميكن نكاحها ، ف بطلنا الطال  

األخاى فإي النكاح إمنا حتسب فيه طلقة، وعليه فإنه السابمل كله واست نفوا نكاحًا جدلدًا ، وأما يف اةس لة 
ميكن إكمال الزواج وإمتامه بينهما ألنا ال حنسب عليهما إال طلقة أو طلقتني، واةس لة فيها جتاذب كما ذكا 

 .ابن القيم ، إال أي األوىل فيما لظها يل ما ذهب إليه اجلمهور واهلل أعلم
 فصل

في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها وإن ادعت انقضاء عدتها : ] قوله 
] 

فإذا ادعت اةطلقة طالقاً غري بائن ؛ أي عدهتا قد انقضت يف زمن ميكن انقضاء العدط فيه ، أو ادعت 
فالقول قوهلا؛ ألي هذا األما ال لعلم إال من جهتها فكاي القول  –أهنا وضعت محاًل ممكنًا وأنكا ذلك الزوج 

، وذلك ألهنن مؤمتنات على  وال يحل لهن أن يكتمن ما خلق اهلل في أرحامهن  : قال تعالى قوهلا ولذا 
 .ذلك

 [وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوماً ولحظة لم تسمع دعواها : ] قوله 
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حيضتاي ، فإذا ادعت اللحظة هنا لتحقيمل انقضاء الدم ، فاحلاط عدهتا ثالث حيض وأما األمة فعدهتا 
انقضاء العدط يف تسعة وعشالن لومًا فهذا ممكن ، وأما أقل من تسعة وعشالن لومًا فهذا ال لقبل ، وذلك ةا 

 -تقدم من أي أقل الطها ثالثة عشا لوماً وأي أقل احليض لوٌم ، فإذا حاضت لوماً مث طهات ثالثة عشا لوماً 
فهذه  –مث طهات ثالثة عشا لومًا  –فهذه مخسة عشا لومًا  –مث حاضت لومًا  –فهذه أربعة عشا لومًا 

مث يف حلظه حتقمل انقطاع الدم فحينئٍذ  –فهذه تسعة وعشاوي لومًا  –مث حاضت لومًا  –مثانية وعشاوي لومًا 
تكوي بذلك قد انقضت عدهتا و مع ايكراط الغسل لكوي له حلظة أخاى ، فإي ادعته يف أقل من تسعة 

إي هذا غري ممكن ، وهذا لنبين على ما تقدم من أقل احليض وأقل الطها وتقدم تاجيح ييخ وعشالن لومًا ف
 .اإلسالم ؛ وأنه ليس ألقل احليض ييٌء حمدد ، خالفاً ةا ذهب إليه احلنابلة

 فإي ادعته يف هذه اةدط فهل لقبل قوهلا بال بينة أم ال ؟ 
قوهلا إال ببينة وذلك إلنه لندر أي حتيض اماأط  ال لقبل: القول األول وهو اةشهور يف اةذهب أنه 

 .يف تسعة وعشالن لوماً ثالث حيض وعليه فال بد أي تشهد هلا نساؤها العدول
أنه لقبل قوهلا ألنه ممكن وهي مؤمتنة على نفسها ، و :  والقول الثاين يف اةس لة وهو روالة عن اإلمام أمحد

 .أما إذا كاي ميكن غالباً ال نادراً فيقبل قوهلا بيمينها األول أظها إلمكاي العلم من غري جهتها و
وهذا فيما لظها يل أظها ؛ فهي مؤمتنة على نفسها فالقول قوهلا ال فا  بني أي لكوي هذا الشيء نادراً أو غري 

 .نادر
 

 [كنُت راجعتك : انقضت عدتي فقال : وإن بدأته فقالت : ] قوله 
فالقول قوهلا إال أي لكوي له بينة " كنت راجعتك : " فقال" عديت  انقضت: " فإذا قالت اةاأط لزوجها

، فإي أتى ببينٍة تشهد على أنه راجعها قبل انقضاء عدهتا فال يك أي البينة حيكم هبا لكن إي مل لكن له بينة 
أي ، فالقول قوهلا وذلك ألي الظاها حصول البينونة ، واألصل عدم الاجعة ، فاألصل عدم ما لدعيه هو ، 

 .األصل هو البينونة ، فهو لدعي خالف األصل فيطالب بالبينة ، فإي أتى هبا وإال فالقول قوهلا
 [أو بدأها به ، فأنكرته فقولها : ] قوله 

فالقول " قد انقضت عديت قبل أي تااجعين : " فقالت" كنت راجعتك : " إذا بدأها هو بذلك فقال
لذكاه من الاجعة خالف األصل وال فا  بني أي لكوي قد ابتدأها  قوهلا ألي األصل هنا حصول البينونة ، وما

 .هو أو ابتدأته هي وما ذكاه اةؤلف هو قول يف اةذهب
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وأما اةشهور يف اةذهب فهو خالف ما ذكاه اةؤلف فقد فاقوا بني ما إذا بدأها ، وبني ما إذا بدأته ، 
هو فالقول قوله ، وسا الفا  عندهم ؛ أنه إذا بدأها هو فإي  إذا ابتدأته فالقول قوهلا ، وأما إذا بدأها: فقالوا 

ذلك لكوي قبل احلكم بانقضاء عدهتا ، ألننا حكمنا بانقضاء عدهتا بقوهلا انقضت عديت ، وأما إي ابتدأته 
 .هي فبقوهلا هذا لكوي احلكم بانقضاء العدط ، فيكوي قوله وهو ادعاء الاجعة بعد احلكم بانقضاء العدط

اجح ما تقدم ، وهذا التفالمل ليس مبؤثا ألي األصل معها ، فاألصل هو حصول البينونة وعدم الاجعة لكن الا 
 .يف اةس لتني كلتيهما

 :مسـألة 
اةشهور يف اةذهب وهو ظاها إطال  اةؤلف هنا ؛ أي اةاأط إذا ادعت ما ادعته من انقضاء العدط فإهنا ال 

 ، وذلك ألي الاجعة ال لصح بذهلا ، فاةال لصح بذله فلو أي رجالً تطالب باليمني ، فالقول قوهلا بال ميني
لكرتب على ذلك أي هذا اةال اةدعى عليه لُبذل ، فيكوي قد بذل " ال أحلف " فقال " احلف : "قيل له 

هذا اةال ، والبذل للمال لصح لكن البذل للفاج ال لصح ، فإي  امتناعها من احللف لكرتب عليه بذل 
وهذا ممنوع كاحلدود ، فكما أي احلدود ال لستحلف فيها فكذلك يف مثل هذه اةسائل ، وذلك  لفاجها

 .ألي الاجعة ال لصح بذهلا ، وذلك ألنه بذل لفاج فالبد وأي لكوي حبمل
والقول الثاين يف اةس لة وهو مذهب الشافعية وهو قول يف اةذهب ؛ أهنا تطالب باليمني ، فال لقبل قوهلا 

، وهذا القول أرجح ( البينة على لمدعي واليمين على من أنكر : )  قوله مني ، وذلك لعموم إال بالي
 .لعموم احلدلث

 .وأما كوهنا لكرتب على تاكها للحلف بذهلا لفاجها وهذا ال لصح
أنه ال حيل هلا أي متتنع من احللف فإي يف امتناعها من احللف بذاًل لفاجها منها ، وبذهلا : فاجلواب 

اج حمام ، واحللف وسيلة إليه فيكوي تا  احللف حمامًا عليها ، خبالف تا  احللف يف األموال فقد لكر  للف
 .الاجل اليمني ولفدي نفسه مباله منها

 وهل يثبت حق الزوج بالنكول أم ال ؟
احلفي فامتنعت ، هذا هو النكول ، فهل لقضى للزوج بالاجعة :  إذا ادعت انقضاء عدهتا فقيل هلا

 نكلت أم ال ؟ إذا
 :قوالي ألهل العلم 

أنه ال حيكم بالنكول هنا ، وذلك للعلة اةتقدمة وهي أي الاجعة فيها بذل للفاج وال : القول األول   
 .لصح بذله فلم لبذل بالنكول وهو اةشهور يف اةذهب
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لنكول لكن وهو مذهب الشافعية وذكاه اةوفمل احتمااًل وهو الااجح أنه لقضى با: القول الثاين   
لستحلف الزوج ، فإذا نكلت عن احللف فحينئٍذ لظها صد  الزوج ولكوي جانبه أقوى من جانبها وعليه 
فيستحلف ألي من قوي جانبه فالقول قوله بيمينه ، فهي يف األصل صاحبة اجلنب القوي ةا نكلت ضعف 

 .جانبها وقوى جانب الزوج وحينئٍذ لستحلف فإي حلف قضي له بالاجعة
 فصل

 [إذا استوفى ما يملك من الطالق حرمت عليه حتى يطأها زوج  : ] قوله 
إذا استوىف الزوج ما ميلك من عدد الطال  وهو ثالث تطليقات للحا ، وتطليقتاي للعبد ، فإهنا حتام عليه 

 .فإن طلقها فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره : ، لقوله تعالى زوجته حىت لط ها زوج آخا 
 [في قبل ولو مراهقاً : ] له قو 

ما أي أي لكوي ذلك وطً  يف قبل ولو كاي الواطئ مااهقاً حلصول الوطء منه ، ودليل ايكراط الوطء ؛ 
كنت عند رفاعة فطلقني : " فقالت ثبت في الصحيحين أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي 

تريدين أن : ) ، فقال "معه مثل ُهدبة الثوب فبتَّ طالقي فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير وإن ما 
، أي حىت لذو  منك حالوط اجلماع  (ترجعي إلى رفاعة ، ال حتى تذوقي ُعسيلته ويذوق عسيلتك 

 .وتذوقي منه حالوته ، وذلك بالوطء
 
 

 [ويكفي تغييُب الحشفة : ] قوله 
إذا التقى الختانان فقد  : ) قال النبي وذلك ألي إحكام الوطء لكرتب على تغيب احلشفة ولذا 

 (.وجب الغسل 
 [أو قدرِها مع جٍب : ] قوله 

 .أي اجملبوب لكوي بقدرها ألهنا مبنزلة احلشفة من غريه و هذا مع بقاء ييء من الذكا
 [في فرجها مع انتشاٍر : ] قوله 

 .أي يف فاج اةاأط مع انتشار للذكا ألنه مع عدم االنتشار ال لكوي قد ذا  عسيلتها
 [وإن لم ينزل : ] ه قول

 .وذلك ألي ذو  العسيلة حيصل بدونه
 [وال تحل بوطء دبٍر : ] قوله 
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 .وذلك ألي الدبا ليس حمالً للوطء الشاعي فال تكرتب عليه األحكام الشاعية
 [وشبهٍة : ] قوله 

 .رجل طلمل اماأته ثالثاً فوطئها رجل لظنها زوجته فال حتل لألول وذلك ألي هذا ليس بنكاح
 [وملك يمين : ] ه قول

إذا طلمل اماأته ثالثاً وهي أمة فوطئها سيدها فال حتل لألول وذلك ألي وطء السيد ليس بنكاح ، وقد 
 .حتى تنكح زوجاً غيره  : قال تعالى 

 [ونكاٍح فاسد : ] قوله 
حىت ) وذلك ألي اطال  النكاح لقتضي النكاح الصحيح  –عند من ال لقول به  –كالنكاح بال ويل 

 .، أي حىت تنكح نكاحاً صحيحاً ( تنكح 
 [وال في حيٍض ونفاس وإحرام وصيام فرض : ] قوله 

فإذا عقد عليها الزوج الثاين ووطئها وهي حائض أو نفساء أو يف إحااٍم منه أو منها أو صيام سواءً  
ه حمام حلمل اهلل تعاىل كاي الصائم هو أو هي أو مها مجيعاً ، فإي هذا الوطء ال حتل به للزوج األول ، وذلك ألن

 .فلم حيصل به الوطء الذي لكرتب عليه التحليل هذا هو اةشهور يف اةذهب
وذهب األحناف والشافعية وهو اختيار اةوفمل إىل أي هذا الوطء حيصل به التحليل للزوج األول ، 

 : قوله تعالى اها وهذا هو األرجح وذلك ألنه ظاها القاآي وظاها السنة فإنه إذا وطئها فقد نكحها ، فظ
  حتى تنكح زوجًا غيره  حاصل بذلك ، وكذلك قوله  ( : ال حتى تذوقي عسيلته ويذوق
 .حاصل بذلك (عسيلتك 

منه فله نكاحها إن  ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها: ] قوله 
 [صدقها وأمكن 

ابت عنه أو غاب عنها فادعت أهنا قد تزوجت بعده زوجًا آخا إذا طلمل رجل اماأته طالقًا بائنًا مث غ
وادعت أي عدهتا قد انقضت فله نكاحها إي صدقها ، وأمكن ذلك مبعا أي لكوي الوقت متسعًا ألهنا مؤمتنة 

 .على نفسها
 

 واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 


